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গেবষণা অিভস�েভ�র সংি��সার 

ভূিমকা 

�েয়াদশ-চতুদ�শ এই দুেশা বছের �কান �লখ� িনদশ�ন পাওয়া যায়িন। তুিক� 

িবজেয়র ফেল ধম� ও সমাজ জীবেনর ��ে� পিরবত�ন সািধত হেয়িছল, উ�-িন�বেগ�র 

সং�ৃিতর িমলন স�ব হেয়িছল এবং তার ফল��প বাঙািল জািতর ��প সু�� 

হেয়িছল। তুিক� িবজেয়র ভয়াবহতা কািটেয় আমরা উপি�ত হই অনুবাদ সািহত�-�ব�ব 

সািহত�-ম�লকােব�র মেতা মধ�যুেগর সািহত� আিঙনায়। মধ�যুগীয় সািহত� ধারায় আমরা 

ম�লকােব�র ধারােক �পেয়িছ। ম�লকাব��িল মািটর স�দ। মধ � যেুগর বাংলা 

t x y u ο �যর ইিতহােস �লৗিকক ও �পৗরািনক �দবমিহমা িনভ�র ধম�স�দায়গত 

আখ�ানকাব��িলই ম�লকাব� নােম পিরিচত। ম�লকাব��িল বাংলােদেশর �ামীণ 

জনসমােজর িবেশষ যুেগর সািহত� সাধনা হেলও তা �ধুমা� একিট জনসমােজর 

সা�দািয়ক িব�াস �থেক উ�ব হয়িন। ম�লকাব��িল বাংলােদেশর �লৗিকক ও বাইের 

�থেক আসা িম� ধম�মেতর সে� িমেল িমেশ �য সং�ৃিতর সম�য় ঘিটেয়েছ, 

ম�লকাব��িল তারই পিরচয় বহন কের চেলেছ। ম�লকাব� উ�েবর �নপথ� ইিতহােসর 

�পছেন রেয়েছ �য়ং কিব ও বৃহ�র সমাজ; অথ�াৎ ব�ি� ও সমােজর �যৗথ �েচ�ার ফসল 

এই ম�লকাব�। বাংলােদেশর এই আ�িলক ���াপেটই রিচত হেয়েছ ম�লকাব��িল। 

তার আ�িলক ���াপট সািহত� রচনায় অত�� ���পূণ�। আমার এই গেবষণা 

অিভস�েভ� আিম ধম�ম�লকাব� (ময়ূরভ�, �পরাম, মািনকরাম, ঘনরাম) –�িলেক 

পু�ানুপু� ভােব আেলাচনা কের ধম�ম�লকােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার 

�বিচ�� অে�ষণ কেরিছ। এে�ে� আিম সম� িবষয়িটেক ছয়িট অধ�ােয় ভাগ কেরিছ –  

 

�থম অধ�ায়  : ধম�ম�ল কােব�র উ�েবর পটভূিম ও কােব�র সাধারণ পিরচয় 

ি�তীয় অধ�ায় : ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার  

   �বিচ�� অে�ষণ 

তৃতীয় অধ�ায় : �পরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ��   

               অে�ষণ 

চতুথ� অধ�ায় :  ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ��             

               অে�ষণ 
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প�ম অধ�ায় :  মািনকরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার 

   �বিচ�� অে�ষণ 

ষ� অধ�ায় : ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার অিভনব�  

উপসংহার :  

 

�থম অধ�ায় 

ধম�ম�ল কােব�র উ�েবর পটভূিম ও কােব�র সাধারণ পিরচয় 

 

�ষাড়শ-স�দশ শতা�ীেত অনায� �ভােব রিচত ধম�ম�ল কােব�র দুিট কািহনী – ক. 

রাজা হির�ে�র কািহনী, খ. লাউেসেনর কািহনী। হির�ে�র কািহনীেত �দখা যায় ধেম�র 

কৃপায় অপু�ক হির�ে�র পু�লাভ। এই অংশ অেলৗিকক মিহমায় পিরপূণ�। লাউেসন 

কািহনীেত ধেম�র কৃপায় অসাধ� সাধন, লাউেসেনর বীর�, সাহিসকতা, ধম�ঠাকুেরর 

কৃপালাভ  কােব�র  মূল কািহনী যা রাঢ়বে� ব�াপকভােব �চািরত ও �চিলত। 

ধম�ম�লকােব�র ধম�ঠাকুর ��র খে�, পাদুকা িচে�, কূম�মূিত� �েপ, কখেনা িড�াকৃিত 

ধম�ঠাকুেরর মূিত� �েপ পূজা হেয় থােক। ধম�ম�লকােব� রাজা হির��, �শব�া, লাউেসন, 

র�াবতী, মহামদ, কিল�া, কানাড়া, নয়ানী, সুির�া, কালুেডাম ইত�ািদ চির� সমাহার 

ল�ণীয়; ধম�ম�লকােব� উ� ও িন�বৃে�র চির��িল তােদর িনজ� কম�িনপূণতার �া�র 

�রেখেছন। ধম�ম�ল কাব� রচনায় আমরা �পেয়িছ ময়ূরভ�, �পরাম চ�বত�ী, মািনকরাম 

গা�ুলী, ঘনরাম চ�বত�ী �মূখ কিবেদর। ধম�ম�ল কাব� একিট িনিদ�� অ�েলর হেয়ও 

িবিভ� সমেয় িবিভ� কিবর �লখায় আলাদা �েপ ধরা পেরেছ। তেব ধম�ম�ল কােব�র 

অিবসংবািদত ��� কিব িহেসেব আমরা �পরাম চ�বত�ী ও ঘনরাম চ�বত�ীেক �পেয়িছ। 

�পরাম ও ঘনরােমর কািহনী ��ন, চির� সৃি�, িনম�াণ �কৗশল, শ� চয়ন এবং 

আলংকািরক �সৗ�য� বাংলা সািহেত�র সৃি� স�েদ পিরণত হেয়েছ। িবিভ� সমােলাচক, 

পি�েতরা ধম�ঠাকুেরর উ�ব স�েক� িবিভ� মতবাদ �পাষন কেরেছন। ধম�ম�ল কাব�েক 

‘রােঢ়র জাতীয় মহাকাব�’ বেল িচি�ত কেরেছন সুকুমার �সন। আবার হর�সাদ শা�ী 

ধম�ঠাকুরেক ‘��� �বৗ�েদবতা’ বেলেছন। 
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ি�তীয় অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

ধম�ম�ল কাব�ধারার আিদকিব ময়ূরভ�।  আমােদর উপজীব� ��িট আদ�� খি�ত। 

ময়ূরভে�র খি�ত কাব� �থেকই তাঁর কাব�ােলাচনায় অ�সর হব। ময়ূরভে�র কােব� 

মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�া িবষয়ক ধারা �বােহর অে�ষণই উপজীব�। 

ময়ূরভে�র কােব� ধম�ঠাকুরেক মান-সেরাবের কালুেডােমর বাটুল িদেয় আঘাত করা, 

মহামদ-লাউেসেনর মামা-ভাে�র ��েক�র টানােপােড়ন ও সমােজ তার �িতফিলত �প 

সামািজক অব�ার পিরচয় দান কের। মধ�যুেগর সমাজ ব�ব�ার বা �দনি�ন জীবেনর 

িবেশষ পিরবত�ন ঘেটিন,  দীঘ�কাল  

�ায়ীও হয়িন। আেলাচ� অধ�ােয় ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও 

জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণই মূখ�। 

 

তৃতীয় অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

মধ�যুেগ সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার ধারা �িতিট শতেকই পিরবিত�ত হেয় 

চেলেছ। �কননা এই বৃহ�র সমাজই কােব�র উপজীব�। মনসাম�ল, চ�ীম�ল কােব�র 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �য পিরচয় �দখেত �পেয়িছ তা একরকম; আর ধম�ম�ল 

কাব� �যেহতু একিট িনিদ�� অ�েলই সীমাব� তাই �সখানকার সমাজ জীবন ও 

জীবনধারাই �সখােন ফুেট উেঠেছ। সমােজ উ�িব� ও িন�িব� মানুেষর �য স�ক� 

তােদর জীবনচচ�ায় ধরা �দয় তা অন�ান� ম�লকােব� �ত�। �পরােমর কােব� লাউেসন ও 

মহামেদর কায�কলাপ, সমােজর নারীেদর �ান, িন�বগ�ীয় চির��িলর �ভুভি�—উ� 

সমাজ ব�ব�া ও জীবনচচ�ার িদক ফুিটেয় �তালাই এই অধ�ােয়র আেলািচত িবষয়। 
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চতুথ� অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

ধম�ম�ল কাব� ধারার অন�তম ��� কিব ঘনরাম চ�বত�ী। যুেগািচত নানা �বিশ�� 

তাঁর কােব� �কট হেয়েছ। িবেশষ কের অ�াদশ শতক এবং সাধারণ ভােব মধ�যুেগর 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�া তাঁর কােব� িভ� মা�ায় ধরা িদেয়েছ। কাব�কািহনীেত অত�� 

�গৗরব জনক ভুিমকায় �দখা যায় �ডামেদর, সামািজক ভােব তােদর �গৗরব যখন 

অবদিমত। সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার ���পূণ� িদেকর �কাশ ঘেটেছ ঘনরােমর 

কােব�। ধম� ঠাকুেরর পূজা �বত�েনর ইিতহাসিট বাংলা ধম�ীয় সমাজ তে�র িদক �থেক 

অিধক ��ে�র অিধকারী। িবিভ� চিরে�র জীবনচচ�া ও সমাজ-সং�ৃিতেত তােদর 

কায�কলােপর পিরচেয়র পু�ানুপ� িবে�ষণ এই অধ�ােয় ধরার �চ�া কেরিছ। 

 

প�ম অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

ধম�ম�ল কাব�ধারার অন�তম একজন কিব মািনকরাম গা�ুলী। মািনকরােমর কাব� 

অ�াদশ শতা�ীেত �লখা। মািনকরােমর কােব�ও সমাজ-সং�ৃিত জীবনচচ�ার পিরচয় িবধৃত 

হেয়েছ ব�ল মা�ায়। মধ�যুগীয় �সই সমেয়র �পই পাই মািনকরােমর কােব�। �সই 

সমেয়র সমােজ �য সুখ-শাি� িছল তা কিবর কােব� পাওয়া যায়। অ�াদশ শতা�ীেত 

রাজার �িত আনুগত�, সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার ধারায় আচার-সং�ৃিত, নারীেদর �িত 

আনুগত� ইত�ািদ িবষেয় আেলাচনা তথা সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার িবিভ� িদক 

অে�ষণই ফুিটেয় �তালা হেয়েছ। 
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ষ� অধ�ায় 

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

 

ধম�ম�ল যু� �ধাণ 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 পৃিথবীর ��� কাব��িলর মেতাই মানিবক রেসর িদক �থেক িকংবা 

চির� ব�ি�� সৃি�েত, সমাজ-সং�ৃিতর ও জীবনচচ�ার ব�ল পিরচয় িবধৃত হেয়েছ। 

একারেনই ধম�ম�ল কাব� এবং এই কােব�র অ�ভূ�� মানুষ�িল মূলত বাঙািলর জাতীয় 

জীবেন একিট �ত� এবং উ�ল �ান জুেড় অব�ান করেছ। আেলাচ� অধ�ােয় 

ধম�ম�লকােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচে��র মূল�ায়ন বা অিভনব� 

অে�ষণই এই অধ�ােয়র উপজীব� িবষয়।     

 

উপসংহার 

 

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। আবার কিবেদর রসেবাধ সংযমও �চােখ পড়ার মেতা। সব িমিলেয় 

এই িনিদ�� কিবেদর কাব��িল আমােদর নতুন মা�া িদেয়েছ। আর �সই �কৗতুহল �থেক 

আমােদর �য ��, �সই যা�ার সমাি�েত এেস আমরা িস�াে� উপনীত হব �কন 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 তাঁেদর কােব�। জীবনযা�ার 

�বিচ��েক �দিখেয়েছন সমােজর ��ি�েত, সমেয়াপেযাগী কের। এই অিভনবে�র পিরচয় 

িবধৃত করাই উপল�। 
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�া� কথন 

 

“ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণ” – 

িশেরানােম গেবষণা অিভস�ভ�িটর ��ি�েত কেয়কিট কথা বলা আবশ�ক। �ামীন 

পিরেবেশ জ� হওয়ায় �ছাটেবলায় ঠাকুমা ও অন�ান� বেয়ােজ�� �িতেবশীেদর মুেখ িবিভ� 

ধরেনর �পৗরািণক কািহনী, �াচীন কােলর িবিভ� অেলৗিকক গ�কথা, িবিভ� �তকথা 

(শীতলা�ত, ষ�ী�ত, বস��ত ইত�ািদ) �েন �সই �ছাটেবলা �থেকই মধ�যুেগর সািহেত�র 

�িত একটা টান অনুভব করতাম। পরবিত�কােল �াতক�ের পড়ােশানার সময় িবেশষ 

অনুভূিত অনুভব করতাম। তারপর যখন উ�রব� িব�িবদ�ালেয় �াতেকা�র �ের ভিত� 

হই এবং িবভােগর িশ�ক-িশি�কােদর সাি�েধ� ও সাহচেয� আিস আিম খুবই অিভভূত 

হই। �সই �থেকই মধ�যুেগর সািহেত�র �িত �য টান িছল তা উ�েরা�র বৃি� পায় এবং 

�সখান �থেকই মধ�যুেগর সািহত� িনেয় গেবষণা কেম� িনেজেক িনেয়ািজত কির।  

পুরেনােক না জানেল �যমন নতুন �ক জানা স�ব নয়, �াতেকা�র পাঠ�েম 

িবভােগর অধ�াপক-অধ�ািপকােদর সাি�েধ� এেস মধ�যুেগর সািহত�ােলাচনায় আিম অিভভূত 

হই। �াতেকা�র পাঠ�েম িবেশষপ� িহেসেব মধ�যুেগর সািহত� পােঠর সুেযাগ এবং 

একই সােথ অধ�ািপকা ম�ুলা �বরা মহাশয়ার মুেখ মধ�যুেগর সািহত� পাঠ ম�-মু� হেয় 

�নতাম। তারঁ কাছ �থেকই ম�লকাব�চচ�া, �ব�বপদাবলী, �চতন�জীবনী, অনুবাদ সািহত� 

িনিবড় ভােব পাঠ কেরিছলাম। তারপর যখন উ�রব� িব�িবদ�ালয় �থেক এম. িফল কির 

তখন অধ�ািপকা ম�ুলা �বরার সাি�ধ�ই আমােক মধ�যুেগর সািহত� িনেয় গেবষণা 

অিভস�ভ� কেম� িনেজেক িনেয়ািজত কির। িতিন �সই সময় �থেম �াচীন ও মধ�যুেগর 

সািহত� িনেয় িবে�ষণী দৃি�ভ�ী িদেয় অনুপু�ভােব পােঠর পরামশ� �দন। পরপেরই তারঁ 

সে� িনয়িমত আেলাচনা কের ম�লকাব�ধারা চচ�া কের ধম�ম�লকাব� িনেয় গেবষণা কম� 

ি�র কির। তেব সম� িকছুই জানা হেয় যায়িন, িবেশষ কের মধ�যুেগর সািহত� িনেয় 

গেবষণা কাজ �কমন ভােব করেত হয়; িলখনৈশলীেত �াচুয� ও িবে�ষণধম�ী মেনাভাব 

আনেত হয় তার িকছুই �তমনভােব বুেঝ উঠেত পািরিন। পরবত�ীকােল আধ�ািপকা ম�ুলা 

�বরা মহাশয়া আমার িদশাহীন এেলােমেলা ভাবনা �িলেক উপলি� কের গেবষণা সং�া� 

িবষয় স�েক� �কৃত পথ �দখান। গেবষণা কেম�র �াথিমক পয�ােয় ম�লকাব� ধারার 

ধম�ম�ল কােব�র িবিশ�তা, আি�ক ও �করণগত িবশালতা এবং �াচুয� �দেখ িদেশহারা 

হেল অধ�ািপকা ম�ুলা �বরা মহাশয়া আমার গেবষণা সং�া� সম� অ��-অ�� 
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ধারনায় ��তা �দান কের �কৃত িদশা �দখান। গেবষণা কেম� আমায় িবিভ� ভােব 

উৎসাহ বািড়েয় িদেত মধ�যুেগর সািহেত�র পাশাপািশ আধুিনক যুেগর সািহত� ধারার 

�িতও আমার আ�হ বািড়েয় �দন, িবিভ� ধরেনর বই পড়া, িবিভ� লাইে�রীেত িগেয় 

কাজ করার পরামশ� �দন। তারঁ কাছ �থেক উৎসাহ �পয়াই আিম গেবষণা কেম� সম�ক 

ধারনা লাভ কির। 

মাতৃসম িশি�কা অধ�ািপকা ম�ুলা �বরা মহাশয়া �ধুমা� আমার ত�াবধায়ক নন, 

িতিন আমার উ�িশ�ার পথ �দশ�কও। �কৃত পে�ই তারঁ সাহচয� ও সং�শ� �পেয় 

আিম ধন�। �কৃত অেথ�ই িতিন একজন রস� পি�ত অধ�ািপকা, তারঁ সুিচি�ত মতামত 

আমার পােথয়। গেবষণা কম� স�াদেন তাঁর উৎসাহ ও সব�দা তারঁ মূল�বান সুপরামশ�, 

সহায়তা আমােক অনু�ািণত কেরেছ। �ানচচ�া ও িলখনৈশলী আিম তারঁ কাছ �থেকই 

িশেখিছ। �জেনিছ একিট িবষয়েক কত িদক �থেক আেলাচনা করা যায়। �চ� ব��তার 

মােঝও িতিন আমার গেবষণা কম� স�াদেন সাহােয�র হাত বািড়েয় িদেয়েছন �িতিনয়ত, 

ফল��প আমার গেবষণা অিভস�ভ�িট পিরপূণ�তা লাভ কেরেছ। অধ�ািপকা ম�ুলা �বরা 

মহাশয়ােক আমার স�� �ণাম। এছাড়াও বাংলা িবভােগর অন�ান� অধ�াপক-

অধ�ািপকােদর মনন ঋ� মতামত আমায় িবেশষভােব অনু�ািণত কেরেছ। তােঁদর �িত 

রইল আমার �ণাম ও ��া। অধ�াপক িবকাশ চ� পােলর কথা এ �সে� বলেত হয়, 

িতিন িবিভ� বইেয়র নাম বেল �দওয়া ও মতামত িদেয় আমােক িবেশষভােব  ঋ� 

কেরেছন। আমার মা-বাবা ও পিরবােরর সহেযািগতাও আমার গেবষণা কম� স�াদেন 

পেরা�ভােব সহায়তা কেরেছ। তােঁদর �িত আমার স�� �ণাম ও ভােলাবাসা। এছাড়াও 

আমার গেবষণা কম� িন�পেন �ত�� ও পেরা�ভােব গেবষণা কােজ সহায়তা কেরেছন 

িড�ল �ঘাষ। অন�ান� যারা আমােক গেবষণা কেম� সহায়তা ও সহেযািগতা কেরেছন 

তােদর �িতও আমার আ�িরক �েভ�া ও ভােলাবাসা রইল। গেবষণা অিভস�ভ�িট 

�যুি�গত িদক �থেক সিঠক �পদােন সহায়তা কেরেছ ব�ু �ানীয় সুিজৎ রায়, তােকও 

ধন�বাদ জানাই; বাঁধাই কের সু�র কের �তালার জন� ধন�বাদ জানাই সনাতনদােক। 

ধন�বাদ জানাই িব�িবদ�ালেয়র লাইে�রী, �শাসিনক িবভােগর আিধকািরক ও 

কম�চারীেদর। আ�িরক কৃত�তা �কাশ করিছ আিলপুরদুয়ার �জলা ��াগার, 

কামা��া�িড় টাউন �াব লাইে�রী, �কাচিবহার রা�ীয় ��াগার–এর ��াগািরক ও কম�ীেদর 

�িত। সংি�� সকল �ে�য় সুধীজনেক আমার ��াযু� �ণাম। 

পিরেশেষ বিল, িবষয় অনুযায়ী গেবষণা অিভস�ভ� �তরী করার আ�াণ �চ�া 

কেরিছ। িবষেয়র গভীের িগেয় ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার 





1 

 

ভূিমকা 

 

প�দশ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ীর ভারতচে�র (১৭৬০ি��া�) সময় 

পয�� মধ�যুেগর িব�ার। এই মধ�যুেগই ম�লকাব� ধারার উৎপি�, আর তার আঁতুরঘর 

িহেসেব পিরিচত বাংলােদশ। মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত�র ইিতহােস একিট �ত� ধারা 

ম�লকাব�। ম�লকাব� সৃি�র �নপেথ� একিট ইিতহাস রেয়েছ। তাই ম�লকাব�েক 

জানেত হেল তার ঐিতহািসক পটভূিমেক জানা �েয়াজন। ম�লকাব��িল মািটর 

স�দ। এই ইিতহােসর �পছেন রেয়েছ বৃহ�র সমাজ ও �য়ং কিব। অথ�াৎ ব�ি� ও 

সমােজর �যৗথ �েচ�ার ফসল এই ম�লকাব�। �ামবাংলার অিশি�ত, অধ�শি�ত, 

িশি�ত স�দােয়র মেধ�ই ম�লকােব�র উৎপি� ও িবকাশ। আেগই বেলিছ 

ম�লকাব��িল মািটর স�দ; �লাকায়ত �দব-�দবীর লীলামাহা��ক আখ�ানধম�ী কািহনী 

কােব�র পটভূিম। ম�লকােব�র উ�ব প�ীবাংলায় হেলও, বাংলােদেশর �ামীণ 

জনসমােজর িবেশষ যুেগর সািহত� সাধনা হেলও তা �ধুমা� একিট জনসমােজর 

সা�দািয়ক িব�াস �থেক উ�ব হয়িন। ম�লকাব��িল বাংলােদেশর �লৗিকক ও বাইের 

�থেক আসা িম� ধম�মেতর সােথ িমেশ িগেয় িবিভ� যুেগ বা িবিভ� সমেয় �য 

সং�ৃিতর সম�য় ঘিটেয়েছ, ম�লকাব��িল তারই পিরচয় বহন কের চেলেছ। িভ� িভ� 

সমেয়র তথা সমােজর ও যুেগর আচার-আচরণ, সং�ার-সং�ৃিত, ধম� িব�ােসর উপর 

দাঁিড়েয় আেছ ম�লকাব�। কত শত গােয়েনর মুেখ ম�ল গান গীত হেয় বাংলার 

আকাশ-বাতাস মুখিরত কেরেছ; এবং তা কিব কি�ত পুঁিথেলখার অেনক কাল আেগ 

�থেকই। সম� মধ�যুগ ধের ম�লকােব�র �য পিরব�াি�, তা আজও বত�মান। 

�লৗিকক ও ধম�া�য়ী ম�লকাব��িল মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র অমূল� দিলল। 

ম�লকাব�ও সাধারণ মানুেষর সুখ-দঃখ, আশা-আকা�া ই�াহার। সমকালীন সমােজর 

বা�ব িচ� ইিতহাস কািহনীেত উেঠ এেসেছ। আিদযুেগ জনজীবন িছল ধম�াচরণ িনভ�র; 

ধম�সাধনার ��ে� বাঙািল জািত নানা ��িণেত িবভ� িছল। এই ব�ধা িবভ� জািত 

�গা�ী শি�শালী িবেদশী আ�মণেক �িতহত করেত পারল না। আমরা জািন 

অিত�াচীন কাল �থেকই ভারতবষ� বারবার িবেদশী ও িবধম�ী জািতর �ারা আ�া� 

হেয়েছ। িক� �কান িবেদিশ শি�ই বা িবধম�ী জািতই বাঙািল সং�ৃিতেত �ত��ভােব 

আঘাত করেত পােরিন। তেব তুিক� আ�মেণর �থম পয�ােয় বাঙািল জািত যেথ� ভােব 
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িবপয�� ও িব�� হেয় পেড়িছল। বাঙালীর িচরপিরিচত অভ�াস, আচার-আচরণ, 

সং�ৃিত ও সমাজ জীবেন �বল আঘাত হােন তুিক� আ�মণ।                                                 

১২০২ �থেক ১২০৩ ি��াে� ব� িতয়ার িখলিজ (কিথত) মা� সেতেরা জন 

অ�ােরাহী �সন� িনেয় নব�ীপ জয় কেরন। এর পর �থেকই অ�াদশ শতা�ীর মধ�ভাগ 

পয�� বাংলা �দেশর ইিতহাস মুসলমান শাসেনর ইিতহাস। অবেশেষ ১৩৪২ ি��াে� 

সামসুি�ন ইিলয়াস শাহ বাংলার সুলতান হেল িকছুটা সুখ-শাি� িফের আেস। জনজীবন 

পিরি�িতর সে� ধাত� হেত �� কের। তুিক� িবজেয়র ফেল ধম� ও সমাজ জীবেনর 

��ে� পিরবত�ন সািধত হেয়িছল, উ� িন�বেগ�র সং�ৃিতর িমলন ঘেট এবং তার 

ফল��প বাঙালী জািতর ��প সু�� হেয়িছল। এ�সে� ড. ��� �ে�র কথায় বলা 

যায়, “ি�ধা দীণ� বাঙািল ধেম� ও আচরেণ ঐক�ব� হল। িনিজ�ত বাঙািল নূতন আদেশ� 

ও আশায় জাগিরত হল।”১ 

তুিক� আ�মেণর দুেশা বছেরর ভয়াবহ সময়কাল অিত�ম কের আমরা �েবশ 

কির মধ�যুেগর বাংলা সািহত� ধারা - অনুবাদ সািহত�-�ব�ব সািহত�-ম�লকাব� – এর 

িভি�ভূিমেত। মধ�যুেগর এই িতনিট ধারা িবে�ষণ করার পর �দখা যায়, মধ�যুেগর 

সািহত� সাধনার �ের রেয়েছ িমলেনর আকা�া। �াচীন যুেগর রচনায় �দখা যায় 

িবিভ� অিভজাত-অনিভজাত জািতেগা�ীর মেধ� িবেরাধ না থাকেলও �াত��জিনত 

িবেরাধ িছল। �সন যুেগর কিব জয়েদব এই িবেভদ ব�েনর গ�ী অিত�ম কের 

বাঙািল জীবেনর সাি�েধ� এেসিছেলন। মধ�যুেগর সািহত� �াচীন যুেগর �া�ণ� 

ধম�েচতনার সংকীণ� সীমােক অিত�ম কের বৃহ�র জনজীবেনর িমলনভূিম রচনা 

কেরিছল। কৃি�বাস ওঝার ‘�রাম পাঁচালী’ মধ�যুেগ সািহত� ধারায় বৃহ�র জনজীবেনর 

িমলনভূিমর ��� স�দ িহেসেব পিরগণ�। িতিন বা�ীিক রামায়ণ কািহিনর �লাকভাষায় 

অনুবাদ কম� স�াদনা কেরিছেলন। ভারতীয় �লাকভাষার িহ�ু-�া�ণ� সমােজর ��� 

পুরাণ ‘�ম�াগবত’-এর অনুবাদ কেরন মালাধর বসু। �াত�� ও আিভজাত�েক িবসজ�ন 

িদেয়, �লাকসাি�েধ�র উ� �ীবতায় - বাংলা সািহেত� মধ�যুেগর সূচনায় এই �া�ণ 

কিবরাই জািতর িমলন আকা�া পূরেণ রচনা কেম� �তী হন। �ব�বসািহত� পেব� 

িবদ�াপিত, চ�ীদাস জীবনধেম�র সম�য় ও ঐিতহ�েক তুেল ধেরেছন রাধাকৃ�-

লীলািবষয়ক পদ রচনা কের। 

মধ�যুগীয় সািহত� রচনায় অনুবাদ সািহত�, �ব�ব সািহত�, ম�লকাব�ও রচনার 

মধ� িদেয় বাঙািল জািত যতই িমলেনর ���ভূিম রচনার মধ� িদেয়ও সব��ের �সই 

মহৎ �চ�া ি�িত লাভ কেরিন। সব��ের এই বৃহৎ ও মহৎ �েচ�ােক �িতি�ত করেত, 
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ঐক�ব� পিরণাম দান করার ��রণা িনেয়ই আিবভূ�ত হন মহা�ভু �ৈচতন�েদব। 

�চতন�েদেবর আিবভ�াবই বাঙািল জািতর িমলনশি�র সু�ু সুপিরকি�ত পিরণিত লাভ 

করেত সাহায� কের। একারেনই আমরা বাংলা সািহেত�র ইিতহােস �চতন�েদেবর পূেব� 

রিচত সািহত�েক বিল �চতন�পূব� বাংলা সািহত� এবং �চতন�েদেবর জ� পরবত�ী 

সািহত� �চতন� পরবত�ী বাংলা সািহত�। 

মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত�র ইিতহােস একিট �ত� ধারা ম�লকাব�। ম�লকাব�ও 

আসেল িক? �কন এর নাম ম�লকাব� হল? বা এই কাব� উ�েবর ইিতহাস িক�প? 

ম�লকােব�র স�ূণ� �প কী তা িবশেদ আেলাচনা কের �দখেত হেব। অধ�াপক-

সমােলাচক ড. অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় তারঁ ‘বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�’(ি�তীয় খ�) 

�ে� বেলেছন – “মধ�যুেগর �ব�ব সািহত�, �চতন� জীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-

ভাগবেতর অনুবাদ স�ে� আধুিনক কােলর িশি�ত বাঙািলর িকছু িকছু �কৗতূহল, 

আকষ�ণ ও �ীিত থািকেলও একমা� মুকু�রাম ও ভারতচ�েক বাদ িদেল 

বত�মানকােল িবেশষ�, গেবষক ও ছা� স�দায় ব�তীত আর বেড়া �কহ ম�লকাব�ও 

স�েক� িজ�াসু নেহন। ১৮৭১ সােল বি�মচ� ‘The Calcutta Review’ পে� 

‘Bengali Literature’ �বে� এবং �ব�ল �স�াসাল সােয়� এেসািসেয়শেনর ব�ৃতায় 

(‘A Popular Literature of Bengal’ – 1870) ম�লকাব�ও স�ে� িকছুই বেলন 

নাই। অবশ� ‘ক�ালকাটা িরিভউ’ পে� �কািশত �বে� িতিন কিবক�েণর উে�খ 

কিরয়ােছন। ইহার দুই বৎসর পের �কািশত  রামগিত ন�ায়রে�র ‘বা�ালা ভাষা ও 

বা�ালা সািহত� িবষয়ক ��ােব’ (১৮৭৩) মুকু�রাম, �কতকাদাস ��মান�, রােম�র 

ও ঘনরােমর উে�খ উে�খ থািকেলও ‘ম�লকাব�’ নামক �কান িবেশষ সািহত� ��ণীর 

�বিশ�� স�ে� ন�ায়র� মহাশয় অবিহত হইয়ািছেলন বেল মেন হয় না। রেমশচ� 

১৮৭৭ সােল ইংেরজী ভাষায় ‘Literature of Bengal’ নামক বাংলা সািহেত�র �য 

ইিতহাস রচনা কিরয়ািছেলন, তাহােত অিত িনপুনতার সে� মুকু�রাম ও ভারতচে�র 

িব�য়কর কিব �িতভা ব�াখ�াত হইেলও ম�লকাব�ও নামক �কােনা �ত� প�ার কাব� 

স�ে� রেমশচ� �কান ম�ব� কেরন নাই। ইহার �ায় এক বৎসর পের রাজনারায়ণ 

বসু ‘বা�ালা ভাষা ও সািহত� িবষয়ক ব�ৃতা’ (১৮৭৮) নামক পুি�কােতও ম�লকােব�র 

পৃথক ��ণী স�ে� িকছু বেলন নাই। তাই রামগিত ন�ায়র� তাঁহার ইিতহােস 

কিবক�েণর কাব�েক ‘চ�ীকাব�’ এবং �কতকাদােসর ��েক ‘মনসার ভাসান’ 

বিলয়ােছন। অনুমান হয় রামগিত ‘ভাসান’ অেথ� ম�লকাব�ই বুিঝয়ােছন। দীেনশচ� 
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�সন তাঁহার ‘ব�ভাষা ও সািহত�’-র �থম সং�রেণ (১৮৯৬) ম�লকােব�র িবেশষ ��ণী 

ও কাব�শাখার ��প িনণ�য় কেরন।”২ 
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, আআচার-আচরণ, মানিসকতা সবই অনায� সমাজ 

�থেক উ�ূত। িন�বেগ�র মানুেষর কি�ত �দবতার সে� �া�ণ, �বৗ�, মুসিলম �ভৃিত 

নান ধারা ধারন কেরেছ ম�লকােব�র �দব-�দবী। 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 একিট ি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।”৩  

ম�লকাব� স�েক� �� ধারণা থাকা উিচত। আমরা জািন ি��ীয় �েয়াদশ 

শতা�ী �থেক �� কের অ�াদশ শতা�ীর �শষ ভাগ ভারতচে�র সময় কাল পয�� 

মধ�যুেগর িব�ার। তেব এরও পূেব� মধ�যুেগ �য ম�লকােব�র অি�� িছল িকনা তা 

বলেত পািরনা; কারণ �কান িলিখত িনদশ�ন আমরা পাইিন। তেব মেন হয় �লৗিকক 

�দবেদবী ও তােদর পূজা, আচার, সং�ৃিত, ব�না হয়েতা সচল িছল। প�ীবাংলার 

�লাকায়ত সং�ৃিতর মেধ� �মৗিখক �লাকায়ত সং�ৃিত; �তকথা, ধাঁধা,ঁ পাঁচািল, 

�লাককথা ও পুরাণ �ভৃিত ঐিতেহ�র উৎসভূিম ম�লকাব�। ম�লকাব� স�ে� আ�েতাষ 

ভ�াচায� জািনেয়েছন – “ আনুমািনক �ী�ীয় �েয়াদশ শতা�ী হইেত আর� কিরয়া 

অ�াদশ শতা�ীর কিব ভারতচে�র কাল পয�� ব�সািহেত� �য িবেশষ এক ��ণীর ধম� 

িবষয়ক আখ�ানকাব� �চিলত িছল, তাহাই বাংলা সািহেত�র ইিতহােস ম�লকাব� নােম 

পিরিচত।”৪ আ�েতাষ ভ�াচায� ম�লকাব�েক অথ�বহ কের তুলেত িগেয় তাঁর স�ািদত 

�� ‘বাইশ কিবর মনসা-ম�ল বা বাইশা’র ভূিমকায় বেলেছন – “মধ�যুেগর বাংলা 

কাব� �ধানতঃ িতনিট শাখায় িবভ� – অনুবাদ, আখ�ািয়কা ও গীিত। অনুবাদ শাখাই 

ইহােদর মেধ� �াচীনতম – রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইহার উপজীব�। অনুবাদ-

শাখার পরই আখ�ািয়কা শাখার উৎপি� হইয়ািছল বিলয়া অনুভূত হয়। বলাই বা�ল� 
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�য, ধম�ীয় িবষয় ব�ই �সই যুেগর বাংলা বাংলা কাব�-সািহেত�র একমা� উপজীব� 

িছল। সং�ৃত �পৗরািণক আখ�ািয়কা সমূেহর অনুকরেণ বাংলা-আখ�ািয়কা শাখার 

উৎপি� হইেলও, বাংলােদেশর িবিশ� �কৃত অনুযায়ী ইহা অিবলে�ই এক নতুন �প 

লাভ কিরয়ািছল। স�দায় অনুসােরই এই আখ�ািয়কা শাখা পুনরায় দুইিট ভােগ িবিভ� 

িছল – নাথ ও শা�। দুইিট িবিভ� স�দােয়র �ত� ধম�েবাধ অবল�ন কিরয়া এই 

দুইিট িবভাগ উৎপি� হইবার ফেল ইহারা অ�িদেনর মেধ�ই অ� ও ভাবগত পাথ�ক� 

সৃি� কিরয়া তুিলল – নাথ ধম� ��বাদী, ঐিহক ও পারি�ক সকল �কার কামনা ও 

সাধনা ��র চরেণ সমপ�ন করাই ইহার ল��; ঐিহক �ভাগ ইহার ল�� নেহ, -- এই 

িদক িদয়া �গৗড়ীয় �ব�ব-ধেম�র সে� ইহার কতকটা ঐক� আেছ। শা� ধেম�র ল�� �য 

�কবল ইহা হইেত �ত� তাহাই নেহ, ইহার স�ূণ� িবপরীত। ঐিহক �ভাগই বাংলার 

�লৗিকক শা� ধেম�র কাম�, অতএব �ত�� ও বা�ব জীবনই ইহার ল��। এই বা�ব 

জীবনেক �ক� কিরয়া ইহার আধ�াি�ক সাধনা গিড়য়া উিঠবার ফেল, বাংলার শা� 

সািহত� ধম�মুখীন হইয়াও সািহত� �েণর অিধকারী হইবার �যাগ�তা লাভ কিরয়ািছল; 

কারণ সািহেত�রও উপজীব� বা�ব জীবন। �স যুেগ ধম�িবধান ব�ি� ও সমাজ-জীবনেক 

শাসন কিরত, �সই যুেগর বাংলার �লৗিকক শা�ধম� শা�ত সািহেত�র উপাদানেকই 

তাহার ধম�েবােধর িভি� কিরয়া লইয়া ধম� সাধনার িভতর িদয়াই সািহত�রস-িপপাসা 

চিরতাথ� কিরয়ােছ। অতএব ধম�েবাধ ও সািহত� �বােধর মেধ� �য একিট িবেরাধ আেছ, 

তাহা এখােন দূর হইয়া িগয়া ধেম�র মেধ� সািহত� এবং সািহেত�র মেধ�ই ধম� �ান 

পাইয়ােছ। মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র শা�ধারার অ��েলােক �েবশ না কিরেল, এই 

িব�য়কর ব�াপারিট �য স�ব হইয়ােছ, তাহা বুিঝেত পারা যাইেব না।।”৫ 

অতএব শি� �দবতার আখ�ািয়কামূলক গীতেক িবিভ� �দবতার ম�লগীত বেল 

অিভিহত করা হইয়ােছ; মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, কািলকাম�ল ইত�ািদ। আবার 

পাঁচালীর সুের সুের গাওয়া হত বেল এই ম�লগান �িলেক এক একজন �দবতার 

পাঁচালী বলা হত; �যমন, মনসার পাঁচালী, ম�লচ�ীর পাঁচালী। তেব �ধুমা� শা�-

�দবতার আখ�ািয়কামূলক গীিতেকই �য পাঁচালী বলা হত তা নয়, পাঁচালীর সুের গাওয়া 

অনুবাদ সািহত�েকও পাঁচালী বলা হত; �যমন – ‘�রাম-পাঁচালী’ (রামায়ণ), ‘ভারত-

পাঁচালী’ (মহাভারত)। আবার ম�ল সং�ািট �মশ শা�-�দবতার আখ�ািয়কামূলক 

রচনা �থেক �ব�ব-চিরতাখ�ামূলক রচনােতও �েয়াগ হেত থােক ; �যমন, 

‘�চতন�ম�ল’, অৈ�তম�ল’ ইত�ািদ। এমনিক ভাগবেতর অনুবাদ ‘�কৃ�ম�ল’�কও 

ম�ল বেল উে�খ করা হেয়েছ। তেব শা�-�দবতােদর আখ�ািয়কামূলক রচনা বা ম�ল 
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গীত হওয়ার জন� রিচত হত বেল তােদর সাধারণ নাম ‘ম�লগান’। ভূেদব �চৗধুরী 

ম�লকাব�ও স�ে� বেলেছন – “ম�লসািহত� – তথা ‘ম�ল’ নামেধয় কাব�েগা�ীর 

অ�গ�ত রচনাবলী মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র এক �ত� ঐিতহািসক স�দ। 

�াচীনকাল �থেকই বাংলা সািহেত�র িবিভ� শাখা একািধক �ভােব পু�। এই িবচাের 

ম�লকাব�ও ��াবলীেক বাংলার মািটর ধন বেল অিভিহত করা �যেত  পাের; আেলাচ� 

��ণীর কাব� সািহেত�র উ�ব ও িবকাশ বাংলার �লাকজীবেনর জ� ও িববত�ন ধারার 

সে� ওতে�াত জিড়েয় আেছ।”৬ আবার অন�িদেক অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় 

ম�লকােব�র ইিতহাস �সে� বেলেছন – “বাংলা �দেশ �ী�ীয় প�দশ শতা�ীর 

�শষভাগ হইেত অ�াদশ শতা�ীর �শষাধ� পয�� �পৗরািণক, �লৗিকক এবং �লৗিকক-

�পৗরািণক সংিমি�ত �দব-�দবীর লীলামাহা�; পূজা �চার ও ভি�কািহনী অবল�েন �য 

ধরেনর ��দায়গত, �চারধম�ী ও আখ�ান-মূলক কাব� রিচত হইয়ােছ, তাহােক বাংলা 

সািহেত�র ম�লকাব�ও বলা হয়।”৭  

মহারাজা অেশােকর সময় হেত সম� ভারতময় �য �বৗ�ধেম�র একািধপত� 

�ািপত হেয়িছল, এর কারণ অনুস�ান করেত ব�দূর অ�সর হেত হয় না। 

বাংলােদেশর অনিতদূের অবি�ত িবহার �েদশই �বৗ�ধেম�র �থম উ�বভূিম এবং 

মধ�ভারেতর �া�ণ�সং�ার ব�কাল পয�� �বৗ�ধেম�র এই উ�বভূিম িবহার �েদশ 

অিত�ম কের বাংলােদেশ িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন। অবশ� �ীকায� �য, ি��ীয় চতুথ� 

শতা�ীেত ব�েদশ �� সা�ােজ�র অ�ভু�� হেয়িছল; তারই ফল��প আয�ভাষার সােথ 

সােথ আয�সং�ারও িকছু িকছু এই �দেশ �েবশ লাভ কেরিছল। এমনিক, ি��ীয় স�ম 

শতা�ীর �থমভােগ িবখ�াত �চিনক পির�াজক িহউেয়ন সাঙ উ�রবে�র মহাযান-

হীনযান �বৗ�ধম�, �জনধম� ইত�ািদর সে� �া�ণ�ধম�েকও িবেশষ �িত�াশালী ধম� বেল 

উে�খ মেন কেরেছন। তথািপ �ীকায�, পরবত�ী �বৗ� পাল রাজােদর চারশত বৎসর 

রাজ�কােল �া�ণ�ধম� এেদেশ �তমন িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন। যিদও পাল 

রাজাগণ �া�ণ�ধেম�র �িত যেথ� সহানুভূিতস�� িছেলন 

�সনরাজােদর সময় �থেক �া�ণ�ধম� ও সং�ৃিত সাধারেণর মেধ� িব�ৃিত লাভ 

করেত আর� করেলও এতিদেনর �দশীয় ধম� সং�ৃিতর �য উপাদানসমূহ এেদেশর 

সমােজর ম�ায় িগেয় �ান লাভ কেরিছল, তা এেকবাের পিরত�� হয়িন। তারা 

নতুনেক �যভােব �হন করল, তা পুরাতেনর নামা�র মা�। বাংলা সািহেত�র ইিতহােস 

�য ম�লকাব� ধারার উ�ব হয়; �সই ম�ল নােমর উৎপি� হেয়েছ িকভােব তা �দখা 

যাক। �াচীন ভারতীয় রাগরািগনীর মেধ� অন�তম রাগ িছল ম�ল রাগ। িক� ম�ল 
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রাগেক ষড়রাগ বা জনক রােগর অ�গ�ত বলা যায় না, তা রািগনী বা উপরােগর পয�ােয় 

পের। আমরা আেগই �জেনিছ �য, �াচীন ও মধ�যুেগর সািহত� িছল �গয় সািহত�; 

ম�লকাব�ও এর ব�িত�মী িছল না। একারনেণই মেন হওয়া �াভািবক , ম�ল রাগ বা 

ম�লরােগর যা িকছু গাওয়া হত, সাধারণ ভােব তাই ম�ল গান নােম অিভিহত। তেব 

ম�লকােব�র পুিথেত অন�ান� রাগ-রািগনীর ব�বহার ল� করা �যত। িক� মেন হয় 

ম�লরােগই গাওয়া হত বেল এই ��িণর নাম ম�লগান হেয়েছ। �াচীন বাংলায় 

পাঁচালীর সুের গাওয়া গােনর নাম হেয়েছ পাঁচালী। ম�লরাগ �ভারেবলায় গাওয়া হত, 

িক� ম�লগান �ভার �বলায় গাওয়া হত না। ম�লগােন পাঁচালীর সুর ব�বহার হেয়েছ 

ব�াপক ভােব; অতএব পাঁচালীও বলা হেয়েছ ম�লগান�িলেক। সুতরাং পাঁচালীর উপর 

ম�লরােগর �ভােবর জন�ই তা ম�ল নােম পিরিচত হেয় থােক। ম�লকােব�র উৎপি� 

ও ‘ম�ল’ শে�র ব�বহার িনেয় িবদ� ব�ি�গেণর িভ� িভ� মতামত উেঠ এেসেছ। 

ম�লকােব�র ‘ম�ল’ শ�িটর সে� �ভ ও কল�ােণর সাদৃশ� আেছ। ম�ল রাগ স�িক�ত 

ম�ল নামিট এেসেছ �ািবড় �ভাব �থেক। �দবতার মাহা�� �াপন স�িক�ত িবষয়ই 

ম�লকাব�ও নােম পিরিচত। আবার �কান �কান গান ‘ম�ল’ রােগ গাওয়া হত বেল 

�সখান �থেকও ম�ল িবধায়ক িবষয়িট আসা স�ব বেল মেন করা হয়। 

ম�লকােব�র উৎপি�েত বাংলায় আয�ীকরেণর পূেব� �ািবড়, মু�া, �কাল, িভল ও 

অন�ান� অনায� অিধবাসীরা িনেজেদর �দবেদবী ক�না, মিহমা�াপক �তকথা অ পাঁচালী 

রচনার চলমান ধারা বত�মান িছল। এমতাব�ায় �জন ও �বৗ� ধেম�র সহিজয়া �ভাব 

�সন রাজােদর �া�ণ� �ভাব ধম�সং�ার পরবত�ীকােল বাংলােদেশ তুক�ী আ�মণ 

�ভৃিত ঘটনার ফেল আয�-অনায� সংিম�ণ, ধম�ভাবনা সং�ৃিতর সম�েয়র ফেল অনায� 

শাখা �থেক উ�ূত �দবেদবীর �থেক �পৗরািণক �দবেদবীর িমলন সাধনই ম�লকােব�র 

উৎপি�। ড. অতুল সুর ‘বাঙলা ও বাঙালীর িববত�ন’ �ে� িবষয়িটর ব�াখ�া িদেত িগেয় 

বেলেছন, “আয�সমােজর �ধান �দবতাসমূহ িছেলন পু�ষ �দবতা; আর আেয�তর 

সমােজর �ধান �দবতাসমূহ িছেলন নারীেদবতা। আয� �দবতাসমূহ যতই �াধান� লাভ 

করেত লাগেলন, আেয�তর এসকল নারীেদবতাসমূহ ততই পব�তক�ের, �ঝাপ জ�েল 

বা গাছতলায় আ�য় লাভ করেলন। িক� মধ�যুেগ যখন �া�ণ� ধেম�র িভি� টলমল 

কের উঠল, তখন এসকল নারীেদবতা তাঁেদর পব�তক�র, �ঝাপজ�ল ও গাছতলার 

আ�য় পিরহার কের �মশ িহ�ুর আনু�ািনক ধম�সং�ােরর মেধ� �েবশ করেত 

লাগেলন। এই অনু�েবশেক সহজ করার জন� তাঁেদর �পৗরািণক মাতৃেদবতার সে� 

অিভ� �িতপ� করা হল।”৮ ম�লকােব�র �দেহ �পৗরািণক , �লৗিকক, আয�-অনায�, 
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জীবনধারণ, বৃি�, সং�ার, কুসং�ার সবই উেঠ এেসেছ। িবিভ� যুেগ নানািবধ অব�ার 

স�ুখীন হেয় বাংলােদেশর �লৗিকক ও বিহরাগত ধম�মেতর �য �মলব�ন ম�লকােব�র 

পিরচয় বহন কের চেলেছ। িভ� ধম�মত, আচার-সং�ার, িব�াস ; স�দায়গত িব�� 

িভি�র উপর �িতি�ত হেয় আেছ। ম�লকােব�র পটভূিমকা �সে� আেলাচনা করেত 

িগেয় �অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়, তারঁ ‘বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�’ �ে� বেলেছন –

“ম�লকােব�র পটভূিমকায় রিহয়ােছ একিট িবশাল �ামেকি�ক জল-জ�ল-পিরেবি�ত 

নদীমাতৃক বাংলােদশ – �যখােন অি�ক নরেগা�ীর �লাকই �ধান, যাহারা িশ�া-

সভ�তায় পুরাপুির আয�� লাভ কিরেত পাের নাই।”৯ 

প�ীবাংলায় �য �য �লাকসমাজ িছল তােদর �চিলত �মৗিখক সািহত� বা 

�লাকসািহেত�র উপকরণ, িব�াস, অেলৗিককতা, কুসং�ার িনেয় ম�লকাব�ও রিচত। 

ম�লকাব�ও �য মেত��র ধূিলধূসিরত জীবেনর সে� যু�, রবী�নাথ ঠাকুেরর ভাষায়, 

“মুকু�রােমর চ�ী, ঘনরােমর ধম�ম�ল, �কতকাদাস �ভৃিতর মনসার ভাসান, 

ভারতচে�র অ�দাম�ল, বাংলার �ছাট-�ছাট, প�ী-সািহত�েক বৃহৎ সািহেত� বািধবার 

�য়াস।”১০ িশবঠাকুর বাংলার িনেজর �দবতা, কৃিষিভি�ক বাংলার কৃষেকর �লৗিকক 

�দবতা, িশব �াম� চির�। ধম� ও িশবপূজার সে� ��রখে�র (িশবিল�) সাদৃশ� 

বত�মান। ধেম�র িশলাখ� সব জায়গায় আেছ; তেব িকছু িকছু ��ে� বুট, জামা পিরিহত 

ধম� ঠাকুেরর িনদশ�ন পাই। আবার িশব ঠাকুেরর পূজায় িশবিলে�র সে� হর-পা��তীর 

মূিত�ই �বশী �দখা যায়। ধেম�র ��ে� অনায� ও িন� িহ�ুেদর �লৗিকক জীবন ও িব�াস 

অেলৗিককতা �থেক উেঠ এেসেছ। পের �া�ণ� �ভােব পিরশীিলত �প ধারন কের 

ম�লকােব�র আকার ধারণ কেরেছ। বাংলার িনজ� উপাদােনর সম�েয় �লৗিকক শা� 

ধম� গিঠত হেয়েছ, তােত পুরাণ, িহ�ু বা �বৗে�র �কান সংেযাগ সূ� �নই। এ�সে� 

বলা যায়- “বাংলার �লৗিকক শা� ধম�  এেদেশর �ােগৗিতহািসক যুেগর দানবপূজারই 

পরবত�ী সং�রণ হইেলও কাল�েম ইহা কতক�িল নতুন �বিশ�� লাভ কিরয়ািছল।”১১ 

কাল�েম এই দানেবািচত উ�তা বা অিত�াকৃততা িনম�ল ও �দয়ব�ার সে� 

মধ�যুেগর �দবেদবীরা মানিবক �বিশ�� লাভ কেরেছ। �দবেদবীেদর �ূরতা �েম �দবী 

অ�দায় পিরণত হেয়েছ। 

  মধ�যুেগ আেছ রা�ীয় িবপয�য়, ��িণগত ��, তা সে�ও �দখা যায়—“বাংলার 

মধ�যুগ �লৗিকক জীবেনর জাগরণ ও অিভব�ি�েত চ�ল ও মুখর। এই জাগরণ �া�ণ� 

সং�ার-সং�ৃিতর িকছুটা �ীকার কের  িকছুটা অ�ীকার কের আ��কাশ কের। আর 

এও �ীকায� �য, এই �ীকার-অ�ীকার একটা মূলগত সংঘােতর ফল,  এই সংঘাত 
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�া�ণ� আদেশ�র িব�ে� �লৗিকক আদেশ�র সংঘাত, �া�ণ� জীবন-দশ�েনর সে� 

�লৗিকক জীবন-দশ�েনর সংঘাত।”১২ বাংলার �লাকধেম�র সূচনায় আেছ পূব� �থেক 

�চিলত আিদম �কৗম জনেগা�ী ও তােদর িব�াস, সমাজ-সং�ৃিতর �ভাব—“ব�ত 

বাংলােদেশর �য জন ও সং�ৃিত শতা�ীর পর শতা�ী ধিরয়া গিড়য়া উিঠয়ােছ, তাহার 

�ায় সম� �পায়ণই �ধানত অ�ালপাইন ও আিদ অে�লীয়, এই দুই জেনর �লােকেদর 

কীিত�। পরবত�ীকােল আগত আয� ভাষাভাষী আিদ-নিড�ক নরেগা�ীর র��বাহ ও 

সং�ৃিত তাহার উপেরর �েরর একিট �ীণ �বাহ মা�, এবং এই �বাহ বাঙালীর 

জীবন সমােজর গভীর মূেল িব�ৃত হইেত পাের নাই।”১৩ �াম� �দবতা �াম� মানুেষর 

িব�াস, সং�ার �থেক সৃি�। �ামেদবতা ও �লৗিকক �দবতার অেনক নাম পাওয়া যায়; 

�যমন – �লৗিকক িশব, িকরাত, কৃিষজীবী কৃষক পের �া�ণ �যাগী তপ�ী�েপ 

িববিত�ত হেয় �পৗরািণক �প লাভ কেরেছ। ধম�, িশবঠাকুেরর িল�পূজা, ধেম�র 

কূম�মূিত�, মনসার সপ�পূজা, শীতলা পূজা, বনিবিব পূজা, আ�িলক িব�াস, সং�ার ও 

িনেজেক র�া করার জন� সব�ময় শি�েক নানা নােম, নানা প�িতেত উপাসনা কের 

থােকন ব�শত বছর ধের িনিদ�� জনসমােজ �লৗিকক �দবতার উ�ব, ��ােদশ বা 

অন�ান� িনেদ�েশর মধ� িদেয় জনসমােজ ছিড়েয় পের। �ভাবত অেলৗিকক শি�র �িত 

দূব�লতাবশতঃ মানুষ �লৗিকক �দবতার চরণা�য় কের �বঁেচ থাকার বাইের অন� িকছু 

ভাবেত পাের না। 

ম�লকােব�র উৎপি� প�ীবাংলার �লাকজীবন �থেক উ�ূত। তেব 

�লাকসািহেত�র উপকরণ অ�ীভুত থাকেলও তা �লাকসািহেত�র অ�ভু�� 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 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�। 



10 

 

�তকথা, পাঁচালী-র ��ে� আমরা নারী সমােজর ভূিমকাই মুখ�। তাই ম�লকােব�র 

কািহনীেত বােরামাস�া, পিতিন�া, �লৗিকক আচার-সং�ৃিত �ভৃিত �লাক ঐিতহ��িল 

ম�লকােব� �দখা যায়। �ত-পাঁচালী, �লৗিকক �দবতা স�েক� �খ�াত সািহেত�র 

ইিতহাসকার ড. সুকুমার �সেনর উি� “�াম �দবেদবী মাহা��খ�াপন উপলে�� �াচীন 

কািহনী ও �পকথা একি�ত হইয়া �য �গয় আখ�ািয়কা কাব��িল গিড়য়া উিঠয়ািছল 

তাহােকই �তগীত পা�ালী বিলেতিছ।”১৪ বাংলার �লাকধেম�র উ�েবর সূচনায় পূব� 

�থেক �চিলত িছল আিদম �কৗম জনেগা�ী ও তােদর িব�াস। সমাজ সং�ৃিতর �ভাব 

�থেক বা �ােমর িন�বগ�ীয় জনসাধারণ অেলৗিকক মায়ার ই�জােল িনেজেদর আব� 

�রেখেছ, তাই জ� �থেক মৃতু� সব��ই �দবতার �ভাব। জীবেনর সুখ দুঃখ, জীবেনর 

ম�ল কামনায় �লাকেদবতার পূজাচ�না করা হেয় থােক। �ত�িল �লাক ঐিতহ�জাত 

এবং তা বা�ব জীবেনর সে� জিড়ত। �যমন – ‘সুবচনীর �ত’, ‘তুষতুষিল �ত’, 

‘কুলকুলিট �ত’, ‘ইতু�ত’ পরভৃতই �েতর কািহনীর সে� ম�লকােব�র �যাগসূ� 

রেয়েছ। আবার ম�লকাব��িলর উ�েবর িপছেন ইিতহাসও রেয়েছ; ধম�ম�লকােব� পাল 

বংেশর �ডাম �সন�েদর বীর� �যমন লুিকেয় থাকা অস�ব নয়, �তমিন চাঁদ সদাগেরর 

বািণেজ� যাওয়ার সে� �াচীন ভারেতর ব�বসা-বািণজ� ও �নৗ-চলাচেলর ইিতহাস 

জিড়ত রেয়েছ মনসাম�ল কােব�র সে�। িক� ইিতহােসর ���াপেট ম�লকােব�র 

উ�ব হয়িন। ইিতহাস �স� �লাকভাবনায় জিড়ত হেয় ম�লকাব� কািহিনেত এেস 

পেড়েছ বেলই মেন হয়। 

সুতরাং ম�লকােব�র ধারায় মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, িশবায়ন, 

অ�দাম�ল কাব� ধারার পিরচয় �পেয় থািক। এই ধারায় আিদকাব� িহসােব মনসাম�ল 

সব�ািধক পিরিচত এবং মনসাম�ল কােব�র �ভাব পরবত�ী সমেয় িলিখত 

ম�লকাব��িলেতও পেড়েছ। ম�লকােব�র দীঘ� কািহনীেক িবিভ� পালায় িবভাজন করা 

হয়, আর ম�লকাব�ও অনুযায়ী পালা িবভাগও আলাদা আলাদা হয়। চ�ীম�লকাব� আট 

িদেন গাওয়া হত এবং �েত�ক িদেন �য গীত হত তা িদবা ও রাি� পালায় কািহনী 

ভাগ করা হত �ষাল পালায়। চ�ীম�ল বা অ�দাম�ল কাব� আটিদেন �ষাল পালায় ভাগ 

করা থাকেলও ধম�ম�লকাব� বােরা িদেন চি�শ পালায় িবভ�। কারণ বােরা সংখ�ািট 

ধম�পূজার ��ে� পিব� সংখ�া িহেসেব ধরা হত। আর মনসাম�ল কাব� পালা এক 

পালা কের এক মােসর উপেযাগী কের ৩০ পালায় িবভািজত থাকত। সম� 

ম�লকােব�র পালা গােনর �শেষর রােতর পালা িছল ‘জাগরণ’ পালা। সারারাত �জেগ 

গান গাওয়া হত বেল নাম হেয়েছ ‘জাগরণ’ পালা। ম�লকােব� জাগরণ পালার ��� 
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�বশ তৎপয�পূণ�। সাধারণত ম�লগানেক জাগরণ বলা হেয় থােক। িক� ‘জাগরণ’-এর 

�কৃত অথ� কী? ি��ীয় প�দশ শতা�ীেত মালাধর বসু ‘�কৃ�িবজয়’ কােব� সব��থম 

জাগরণ কথািট ব�বহার কেরন – “পূিজয়াত ভগবতী কিরল জাগরণ।”১৫ িক� 

‘চ�ীম�েল �য পালািবভাগ রেয়েছ তা িদবাপালা ও িনশাপালা। তাহেল জাগরণ কথার 

�কৃত অথ� কী? এ�সে� আ�েতাষ ভ�াচায� বেলেছন – “�কবলমা� চ�ীম�েলর 

মেধ�ই নেহ, �েত�ক ম�ল-কােব�র �য পালা িবভাগ করা হইয়া থােক, তাহােদর মেধ� 

একিট পালা জাগরণ পালা নােম উে�িখত হয়। ধম�ম�েলর িবিভ� িবষয়ক চি�শিট 

পালার মেধ� একিটর নাম জাগরণ পালা। মনসাম�েলরও একিট পালার নাম জাগরণ 

পালা। চ�ীম�ল এক ম�লবাের আর� হইয়া সাত িদন ব�ািপয়া গীত হইত ও অ�ম 

িদবেস সমা� হইত বিলয়া িবষয় অনুসাের ইহার পালার নামকরণ না হইয়া বার 

অনুসাের (যথা – রিববােরর িদবাপালা, রিববােরর িনশাপালা ইত�ািদ) ইহার পালার 

নামকরণ হইত। চ�ীম�েলর মেধ� �সামবােরর িনশাপালািট দীঘ�তম; মেন হয়, ইহা 

সম� রাি� ব�ািপয়া গীত হইত এবং ইহাই চ�ীম�েলর জাগরণ পালা। ম�লগােনর 

একিট িবেশষ পালােক জাগরণ পালা বলা হইয়া থােক বিলয়াই সম�ভােব ম�লগানেক 

জাগরণ গান বলা হয়।”১৬ পালা িবভাজেনর ��ে� �দখা যায় �য, ম�লকাব��িলর মেধ� 

�ধুমা� ‘চ�ী-ম�ল’ ও ‘ধম�ম�ল’ কােব�রই সুিনিদ�� পালা িবভাজন রীিত �মেন চলা 

হত। 

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস রচনায় মধ�যুেগ উ�ব হওয়া ম�লকােব�রও 

��িণিবভাজন আবশ�ক বেল মেন হয়। আমরা �দখেত পাই �ব�ব সািহত� অবল�ন 

কের ‘�চতন�ম�ল’, ‘�গািব�ম�ল’, ‘কৃ�ম�ল’, ‘অৈ�তম�ল’ ইত�ািদ রিচত হেয়েছ; 

িক� এ�িলেক ম�লকােব�র অ�ভু�� করা যায় না বা আেলাচ� িবষেয়র মেধ�ও পেড় 

না। কারণ��প বলা যায়, এর িবষয়ব� আলাদা – তা �ব�ব সািহেত�র অ�গ�ত 

�চতন�েদেবর জীবনী, �কৃে�র অপািথ�ব লীলা মাহা�� িনেয় রিচত। এই ���িলেক 

ম�ল নােম অিভিহত করা হেলও তার িবষয়ব� আলাদা এবং সমসামিয়ক ম�লকােব�র 

�ভােবর জন�ই এ�প নামকরণ হেয়েছ। ম�লকােব�র ইিতহাস �েণতা আ�েতাষ 

মুেখাপাধ�ায় ‘বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� এ�সে� বেলেছন – “�িস� �চতন� 

জীবনচিরতকার বৃ�াবন দাস তাঁর অমর �� ‘�চতন�ভাগবত’�ক সব��থম ‘�চতন�ম�ল’ 

নােম আখ�াত কেরিছেলন, এমন �বাদ �চিলত আেছ। ‘�চতন�-চিরতামৃত’কার 

কৃ�দাস কিবরাজ তাঁহার �ে� বৃ�াবন দােসর ��েক ‘�চতন�-ম�ল’ বিলয়াই সব�দা 

উে�খ কিরয়ােছন। �ব�ব কিব �লাচনদােসর �চতন�-জীবনীর নামও ‘�চতন�-ম�ল’, 
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জয়ানে�র রিচত �চতন�-জীবনীও ‘�চতন�-ম�ল’ নােমই �িস�। ইহােদর িবষয়ব� 

হইেতই জানা যায় �য, এই ��ণীর সািহত� মধ�যুেগর পূেব�াি�িখত ম�লকােব�র 

অ�ভু�� নেহ; ইহা �ব�ব জীবনচিরত সািহেত�র অ�ভু��। তেব ইহা হইেত একিট 

িবষয় অনুমান করা যায় �য, �সই যুেগ শা� স�দােয়র ম�লকােব�র �চলন সমােজ 

এেতা িব�ৃিত লাভ কিরয়ািছল �য, শা� িবে�ষী-�ব�বগণও তাঁহােদর িবিশ� 

সা�দািয়ক সািহত�ব�েক বাহ�তঃ এই ভােব শা� �ভাব িচি�তও কিরয়া লইেত বাধ� 

হইয়ািছেলন।”১৭ 

ম�লকােব�র ধারায় �ধান ম�লকাব�ও িহেসেব আমরা মনসাম�ল, চ�ীম�ল, 

ধম�ম�ল কাব�েক �পেয়িছ, তেব সব��থম পাই মনসাম�ল কাব�েক। �তমিন এমনও 

�দখা যায় মনসাম�ল ব�তীত আর অন� �কান ম�লকাব� বাংলােদশ ব�তীত �দেশর 

অন� �কাথাও এতটা িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন; ধম�ম�ল �তা বাংলােদেশর একিট 

িনিদ�� অ�েল সীমাব� িছল। মনসাম�ল কােব�র �দবী মনসা বাংলােদেশর িবিভ� 

অ�েল িবিভ� জািতর �ারা পূিজত �ত, তেব একথাও বলা যায় �য, বাংলােদশ একই 

জািত অধু�িষত বা একই আদশ� �ারা অনু�ািনত িছল না। আ�েতাষ ভ�াচােয�র কথায় 

বলা যায় “পি�মবে�র বা� দী-�কওট, উ�রবে�র রাজবংশী-�কাচ, পূব�বে�র নমঃশূ� 

িকংবা মগ মূলতঃ �যমন অিভ� জািত হইেত উৎপ� হয় নাই, �তমনই ইহােদর 

�েত�েকর ধম�ীয় আদশ�ও অিভ� িছল না। িক� তাহা সে�ও আজ সম� বাংলােদশ – 

উ�রবে�র �কাচ হইেত চ��ােমর মগ পয�� – �য �ায় একই �লাকসং�ৃিতর 

অিধকারী, তাহার কারণ িক? এই �ে�র উ�র িদেত �গেল �দিখেত পাওয়া যায় �য, 

বা�ালীর সং�ৃিতর মেধ� কতক�িল এক�ীকারক (unifying) উপাদান (factor) িছল 

ইহােদর �মাগত �ভােবর ফেল �বিচে��র মধ� িদয়াও এই ঐেক�র সৃি� হইয়ােছ – 

বা�ালীর জাতীয় পুরাণ মনসাম�ল তাহােদরই অন�তম।”১৮ 

িক� এই ঐক�ব� একিদেনই হয়িন, তা দীঘ�িদন ধের অব�াহত থাকার দ�ণ 

সুদীঘ� ও কায�করী হেয়েছ মনসাম�লকাব� �চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পূেব�ই 

সািব�কভােবই সাফল� লাভ কেরেছ এবং তা পূণ�া� সািহত� িহসােব �প লাভ কেরেছ। 

বাংলােদেশর জাতীয় ঐেক�, সাং�ৃিতক জীবেন নানািদক �শ� কের আেছ মনসাম�ল, 

যা অন�ান� ম�লকাব�ও পােরিন। এ�সে� সুকুমার �সেনর উি� – “অ-�পৗরািনক  

বিলেত যাহা �াচীনতর অথ�াৎ �ী�ীয় দশম শতা�ীর পূব�বত�ী সং�ৃত পুরােণ অ�া�। 

পরবত�ীকােল রিচত সং�ৃত পুরােণ অ�স� আেছ তেব �বিশ িব�ৃতভােব পাওয়া অথবা 

�ধুই পাওয়া যায় বা�ালা সািহেত� প�ম �থেক অ�াদশ শতা�ীর মেধ�। অব�াচীন 
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পুরােণ ও নব�-ভারতীয় আয�ভাষায় �লৗিকক সািহেত� পাওয়া �গেলও এসব �দব 

ভাবনার বীজ ঋগেবেদ �মেল এমনিক �কান �কান �দবতা ও কািহনীর বীজ আর আেগ 

পাওয়া যায়। এইসব নবেদবতােক লইয়া বা�ালায় জনগণ মেধ� �যসব �লাকগাথার 

ব�াপক �চলন হইয়ািছল তাহা �ী�ীয় প�দশ শতা�ীর �শেষর িদেক আমােদর �দেশ 

ব�াপকভােব �চিলত িছল। এ িবষেয় �মাণ পাই বৃ�াবন দােসর �চতন� ভাগবত 

(রচনাকাল আনুমািনক ১৫৩৭ – ৩৮ অ�)। বৃ�াবন দাস িলিখয়ািছেলন, �চতন�র 

জ�কােল জনগণ িবষহিরর পূজায় ম� িছল, ম�লচ�ীর গান রাি� জািগয়া �িনত আর, 

“�যাগীপাল �ভাগীপাল ও মহীপােলর গীত” �িনয়া �লােক মু� হইত।”১৯ 

�বিদক আয�েদর সে� সেপ�র পিরচয় িছল না �থমিদেক, যজুেব�েদর কাল �থেক 

তােদর মেধ� সপ� ধারনা িবকিশত হয়। এ িবষেয় আ�েতাষ ভ�াচায� িব�ৃত বণ�না 

িদেয়েছন “সপ� জাতীয় জীেবর সে� �বিদক আয�রা ভারতবেষ� এেসই �থম পিরিচত 

হন। অন�পে�, ভারতবেষ� আয�-পূব�কাল �থেকই সপ� এবং সপ�-ভীিত সু�চিলত িছল। 

আর এই কারেনই পূজার মাধ�েম �সই ভয়�র জীবেক পিরতু� করবার রীিতও িছল 

অতীব �াচীন। �বিদক আেয�রা ধীের ধীের �সই রীিতেক অনুসরণ কেরেছন। এই সব 

�দেখ মেন করা �যেত পাের, বাংলা �দেশও সপ�পূজার ধারা আয�-পূব� যুেগই �িতপি� 

লাভ কেরিছল।”২০ বাংলার আিদম আিদবাসীেদর মেধ� আয�-পূব� �ািবড়রা িছল �ধান। 

দাি��ণােত�র িন�বগ�ীয় �ািবড়েদর মেধ� আজও সপ�পূজার �চলন আেছ। আর বাংলা 

�দেশর সে� এ িবষেয় িমল �দখা যায়। ফল��প বাংলার এই �ািবড়েদর �থেকই 

সপ�পূজার �চলন ঘেট। বত�মােন সপ�পূজার িতনিট রীিতর পিরচয় �মেল, যথা – 

নাগরাজ বাসুিক ও তার সরীসৃপ মূিত�র পূজা িবেশষভােব উ�র ও মধ�ভারেত �চিলত, 

দি�ণ ভারেত জীব� সপ�পূজার আদশ�ই �বল। বাংলােদেশ সপ�পূজার �কে� আেছ 

নারী�পী সপ�েদবতা জা�ুলী, প�াবতী, মনসা ইত�ািদ নােম। পূব� ও পি�ম বাংলায় 

সেপ�র �তীক পূজার রীিতও �দখা যায়। �তীক িহসােব �দখা যায় মনসার ঘেটও 

অি�ত সপ�ফণা, ফিণমনসার গাছ; িক� পূজণীয় �দবতা একজনই – মনসা। সপ�েদবতা 

�েপ এই মাতৃমূিত�র পিরক�না বংলার সপ�পূজার �বিশ��। এই নারীেদবতার পূজা 

�ধানত মাতৃতাি�ক অনায� সমােজর �বিশ��; আয� সমাজ িছল মূলত িপতৃতাি�ক। 

আিদম অনায� সমােজ এই মাতৃতাি�ক অনায� নারীেদবতার পিরচয় কী নােম তা জানা 

যায় না। তেব �বৗ�যুেগর জা�ুলী নামক �দবতা �য সপ�মাতার সে� একা� হেয় 

িগেয়িছেলন তার পিরচয় আেছ। সপ�েদবী মনসােক ফণীময়ী, জা�ুলী এবং িবষহির 
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নােম উে�খ করা হেয়েছ। বাংলােদেশ আেলাচ� সপ�মাতৃকা ‘িবষহির’ বা ‘মনসা’ নােমই 

অিধক পিরিচিত লাভ কেরেছ। 

 মনসাম�েলর আেলাচনার পর আমরা �জেন �নব চ�ীম�েলর ��প স�ে�। 

ম�লকােব�র ইিতহােস ‘চ�ীম�ল’ কােব�র �ান আলাদা মা�া বহন কেরেছ। 

চ�ীম�লকােব�র িনদশ�ন পাওয়া যায় �চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পর অথ�াৎ �চতন� 

পরবত�ীকােল। ফেল �ষাড়শ শতা�ীর আেগ রিচত ‘চ�ীম�ল’ কােব�র �ত�� িনদশ�ন 

পাওয়া যায়িন। তাই বেল অব�াচীন কােলর কাব��� �থেক চ�ীম�লকােব�র 

�ামািণকতার �মৗিলক পিরচয় পাওয়া অস�ব নয়। �া� -�চতন�যুেগ চ�ীম�লকাব� 

�লখা হেলও তার িনদশ�ন পাওয়া যায়িন; িক� তার �মাণ �মেল বৃ�াবন দাস রিচত 

‘�চতন�ভাগবত’-এ – 

               “ধম� কম� �লােক সেভ এইমা� জােন। 

                    ম�লচ�ীর গীত কের জাগরেণ।।”২১  

         

         আবার এও �দখা যায় – 

              “�ভুের �দিখয়া বেল িনমাই পি�ত। 

               করাইবা স�ূণ� ম�লচ�ীর গীত।। 

               গােয়ন সব ভােলা মুিঞ �দিখবাের চাউঁ। 

               সকল আিনয়া িদব যথা �সই পাউঁ।।”২২ 

ব�তপে� বলা যায় �য, ম�লচ�ীর উ�েবর ইিতহাস স�ে� পর�র িবেরাধী 

মেতর �চলন �দখা যায়। চি�পূজার ব�ল �চলন িছল, তেব �চতন� পূব�বত�ী যুেগ 

চ�ীম�েলর পুিথ পাওয়া যায়িন বেল তার ��প জানা যায় না। যাইেহাক না �কন, 

চ�ীেদবতার উৎস স�েক� অবিহত হওয়া যাক। ‘বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� 

আ�েতাষ ভ�াচায� চ�ীর উৎস স�েক� বেলেছন – “চ�ী শ�িট অব�াচীন সং�ৃত, 

অথ�াৎ �কান অনায� ভাষা হইেত পরবত�ীকােল সং�ৃত শ�েকােষ �ান লাভ কিরয়ােছ। 

চ�ী শ�িট স�বত অি�ক িকংবা �ািবড় ভাষা হইেত আগত। �ািবড় ভাষাভাষী দৃশ�ত 

আিদ-অ�াল (Proto-Australoid) জাতীয় �ছাট নাগপুেরর আিদবাসী ওরাও ঁ নামক 

উপজাতীর মেধ� ‘চ�ী’ নােম এক শি�েদবীর পিরচয় লাভ করা যায়।”২৩ 

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবেতর তুলনায় আমরা �াদশ শতক পরবত�ী িবিভ� 

পুরাণ, যথা – ‘��ৈববত� পুরাণ’, ‘মাক�ে�য় পুরাণ’, ‘হিরবংশ পুরাণ’ – এ চ�ীেদবতার 

িবশদ িববরণ পাই। এই সমেয়ই ম�লকােব�র �লৗিকক-�দবেদবীরা �া�ণ� পুরােণর 
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সে� িমেশ িগেয়িছল এবং এ �থেকই মেন হয় চ�ীেদবতা আিদেত অনায� িছেলন। িক� 

সুধীভূষণ ভ�াচায� ম�লচ�ীর পিরক�নায় অনায� পিরক�নার কথা অ�ীকার কেরন। 

তাঁর মেত এই তাি�ক এই �মৗল-�দবপিরক�নার মেধ� সংশয় রেয়েছ। কারণ ত�েক 

�বদ-পুরােণর মত আয� সং�ৃিতর �িতিনিধ�ানীয় রচনা বেল মেন করা হয় না। 

সুধীভূষণ ভ�াচায� ম�লচ�ীর সে� উমা, চি�কা, ল�ী, সর�তীর মেতা �পৗরািনক 

�দবতার �ভােবর কথা বেলেছন। অতএব �ষাড়শ শতেক মুকু� চ�বত�ী ও ি�জ 

মাধেবর �লখা ‘চ�ীম�েল’র পুিথ �থেকই তা িবচার করেত হেব। উ� কিব�য় িছেলন 

�াত� �পৗরািণক সমােজর আিদবাসী এবং পুরাণ স�ে�ও তারঁা যেথ� ওয়ািকবহাল 

িছেলন বেল মেন হয়। আর এই কারেণই তাঁেদর রচনায় চ�ীর বণ�নায় আয�-অনােয�র 

�ভাব লি�ত হয়। “ব�ত ম�লচু�ীর cult পিরক�নার সব�ােপ�া আিদম�প 

মুকু�রাম অথবা ি�জমাধেবর কােব� অটুট �থেকেছ – একথা িকছুেতই অনুমান করা 

চেল না। ি�জ মাধেবর কােব� �দবীর পিরচয় �ধানত দুগ�া�েপই। আসেল ঐ দুিট 

কাব� ম�লচ�ী cult-এর পিরণামী পিরচয় বহন কের; আর তােত পুরাণ ত�ািদর 

অজ� �ভাব রেয়েছ। ফেল এই সব উপকরেণর সাহােয� ম�লচ�ীর আিদম �দব 

�ভােবর পিরচয় উ� ঘািটত হয় না।”২৪ সুধীভূষণ ভ�াচায�ও এ িবষেয় ম�ব� কেরেছন, 

“এই আিদ মূিত�র মূেল �য-�ঘাড়া তাি�ক �য �দবীমূিত� রিহয়ােছন, িতিন হয়ত অনায� 

সমাজ হইেত গৃহীত।”২৫ 

সুধীভূষন ভ�াচায� অনায� উৎস �থেক ম�লচ�ীর উৎেসর কথা অ�ীকার না 

করেলও িতিন ওরাওঁ �দর �দবতা চা�ীর সে� ম�লচ�ীর অিভ� পিরক�নার কথা 

অ�ীকার কের নেয় বেলেছন, “কািলকাপুরােণ কামাখ�াে�ে�র িনকটই ম�লচ�ীর ��� 

িনিদ�� করা হইয়ােছ। সুতরাং আমািদগেক একা�ই যিদ অনায� সমােজ ম�লচ�ীর 

আিদপােঠর স�ান কিরেত হয়, তাহা হইেল িকরাত মহাজািতর অথ�াৎ �মা�লীয় 

অনায�েদর ধম� জগেতই তাহা কিরেত হইেব, ওরাও-ঁমু�ােদর সমােজ ম�লচ�ীর আিদ-

পাঠ পাওয়া যাইেব বেল মেন কির না।”২৬ অন�িদেক সুকুমার �সন মেন কেরন, 

“চ�ীম�েলর অিধেদবতা দুগ�া অরণ�ানী বা িব��বািসনী, তেব িতিন 

চ�মু�মিহষাসুরিবনািশনী নেহন; িতিন অভয়া। তাই �াচীন চ�ীম�ল রচিয়তারা তাঁেদর 

কাব�েক �বশীর ভাগ ‘অভয়াম�ল’ই বিলয়ােছন। বলা যায়, ইহাই এই পা�ালী কােব�র 

আসল নাম।”২৭ অভয়া �দবী বনেদবী, তাহার আ�ম ও বন সবার জন�ই আ�য়�ল। 

�বিদক সািহেত�র �শষকােল এই বনেদবীেক ব�নীয় �েপ পাওয়া যায়। ঋগেবেদর 

দশম ম�েল এই অরণ�েদবীর একিট �ব আেছ, �সখােন �সই অরণ�েদবীই অরণ�ানী 
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অথ�াৎ অরেণ�র পূণ� অিধকািরনী। এই অরণ�েদবীই ব� শতা�ী ধের কিব ক�নার রেঙ 

নানা �লাকভাবনার সে� জিড়ত হেয় বাংলা সািহেত� চ�ীম�েলর �দবী ম�লচ�ী �েপ 

�দখা িদেয়েছন। �ষাড়শ শতা�ীেত ‘চ�ীম�ল’ কােব� পূণ� �প পাওয়ার আেগই �লাক 

উৎস �থেক উি�ত এই �দবী পুরােণ �ান কের �নয়। 

মনসাম�ল, চ�ীম�ল কাব�র পেরই আমরা �পেয়িছ ধম�ম�ল কাব�েক। 

ম�লকােব�র একমা� পু�ষ �দবতা। ধম�ম�ল কাব� বা ধম�ঠাকুেরর আিদ�প িক িছল? 

ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলােদেশর সব�� িব�ৃত হয়িন, একিট িনিদ�� অ�েলই সীমাব� 

িছল। ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলােদেশর একিট অিত �াচীন �লৗিকক অনু�ান। তেব 

�চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পূেব� ধম�ঠাকুেরর িনিদ�� �প ি�র হেয় িগেয়িছল। িক� 

স�দশ শতা�ীর পূেব� আমরা ধম�ম�েলর �কান পুিথ পাইিন। তথািপ �চতন�েদেবর 

আিবভ�ােবর পূেব�ই ধম�ঠাকুর িবিভ� �প পিরকি�ত হত; তার উ�ব ত� জানা 

�েয়াজন। বাংলােদেশ ধম�ঠাকুরেক �ক� কের cult বা উপস�দােয়র উ�ব হেয়েছ। 

সামান� পিরচেয়ই ম�লকােব�র অন�ান� �দব-�দবীেদর �থেক ধম�ঠাকুেরর তফাৎ �চােখ 

পেড়। ধম�ম�ল কাব� বা ধম�ঠাকুর িছেলন আ�িলক �দবতা; মনসা বা চ�ীর মেতা 

�গাটা বাংলােদেশ তা �ভাব িব�ার করেত পােরিন। �তমিন মনসা ও চ�ীর �যমন 

িনিদ�� মূিত� রেয়েছ, ধম�ঠাকুেরর িনিদ�� �কান মূিত� �নই; িতিন িনরাকার, িনর�ন। 

�ষাড়শ শতেকর পূেব� আমরা ধম�ম�লকােব�র �কান �ামাণ� দিলল পাইিন। তেব 

ধম�ঠাকুেরর ��প, উ�ব ইিতহাস এবং ধম�ম�ল কাব� রচিয়তােদর স�েক� আমরা 

পরবত�ী অধ�ােয় পু�ানুপু� আেলাচনার মধ� িদেয় তা িবে�ষন করব। 

 

 

তথ�সূ� : 

১) ��, ��� : বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস, ��িনলয়, ৫৯/১ িব পটুয়ােটালা �লন,  

কলকাতা, চতুথ� সং�রণ (সংেযাজনসহ) : আগ� ২০০৪, অ�াদশ সং�রণ : আগ�  

২০১২,পৃ�া – ৫৩।  

২) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮। 
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৩) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৪১। 

৪) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া – ৮-৯।  

৫) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৩। 

৬) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৭১। 

৭) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮। 

৮) সুর, অতুল : বাঙলা ও বাঙািলর িবিবত�ন, পু�ক িবপিণ, ২৭ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-

০৯, �থ� �কাশ : কািত�ক ১৩৫৯, অে�াবর ১৯৫২, ষ� মু�ণ, �ম ২০১৮, পৃ�া -   । 

৯) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮  । 

১০) ঠাকুর, রবী�নাথ : রবী� �ব� সম�, কািমনী �কাশালয়, ৫ নবীনচ� �লন, কলকাতা-

০৯, �থম কািমনী সং�রণ, জানুয়াির ২০১৫, পৃ�া – ৪৯০। 

১১) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৫৮। 

১২) �পা�ার, অরিব� : মানবধম� ও বাংলা কােব� মধ�যুগ, পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা 

�লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : কাি��ক, ১৩৫৯; অে�াবর, ১৯৫২, ষ� মু�ণ : �ম, ২০১৮, 

পৃ�া - ৭১। 
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১৩) রায়, নীহারর�ন : বা�ালীর ইিতহাস আিদপব�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, 

কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : ১৩৫৬, সংেযািজত �া�রতা সং�রণ : ১৩৮৭, �থম �দ’জ 

সং�রণ : �বশাখ ১৪০০, চতুথ� সং�রণ : অ�হায়ন ১৪১০, পৃ�া - ৩৩। 

১৪) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ১৫৭। 

১৫) ভ�াচায�, অিম�সূদন ও রাণা, সুম�ল (স�ািদত) : �কৃ�িবজয় মালাধর বসু িবরিচত, 

র�াবলী, ৫৫ িড, �কশবচ� �সন �ীট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ ১৪০৯, জানুয়াির ২০০৩, 

পৃ�া – ১৫১। 

১৬) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৪৬। 

১৭) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৪৮। 

১৮) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৪-

ক-৫। 

১৯) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ১৫৫। 

২০) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৪-

ক-৫। 

২১) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৭৯। 
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২২) �সন, সুকুমার (স�ািদত) : বৃ�াবনদাস িবরিচত �চতন�ভাগবত, সািহত� অকােদিম, 

রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শাহ �রাড, নতুন িদ�ী ১১০০০১, �থম �কাশ - ১৯৮২, প�ম 

মু�ণ : ২০১৫, পৃ�া - ৬। 

২৩) �সন, সুকুমার (স�ািদত) : বৃ�াবনদাস িবরিচত �চতন�ভাগবত, সািহত� অকােদিম, 

রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শাহ �রাড, নতুন িদ�ী ১১০০০১, �থম �কাশ - ১৯৮২, প�ম 

মু�ণ : ২০১৫, পৃ�া - ১৮। 

২৪) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া – ৩৪৬-৩৪৭। 

২৫) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৯৭। 

২৬) তেদব, পৃ�া – ১৯৭। 

২৭) তেদব, পৃ�া – ১৯৭। 

২৮) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ৪১২।
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�থম অধ�ায় 

ধম�ম�ল কােব�র উ�েবর পটভূিম ও কােব�র সাধারণ পিরচয় 

 

মধ�যূগীয় সািহত� শাখায় ম�লকাব� নােম একে�িণর ধম�সা�দািয়ক কাব�ধারার 

উ�ব হেয়িছল এবং উ�েবর ইিতহাস ও ল�ণ স�ে� �মাটামুিট একিট ধারনা কের িনেত 

�পেরিছ। ভারতচে�র ‘অ�দাম�ল’ কাব� পয�� ম�লকাব�ধারার পিরচয় �পেয়িছ, �স সম� 

ম�লকাব�ধারার মেধ� আেলাচনার আয়ূধ িহেসেব ধম�ম�ল কাব�েক িনেয়িছ। তেব 

ধম�ম�লকাব� স�েক� আেলাচনার পূেব� �জেন �নওয়া যাক ধম� ঠাকুেরর উ�ব ও ধম�ম�ল 

কাব� সৃি�র ইিতহাস �স�। প�দশ ও অ�াদশ শতেকর মেধ� আমরা ধম�মাহা�� িবষয়ক 

িলিখত কাব��িলেক �পেয়িছ। এই ধম�মাহা�� িবষয়ক কােব�র �লখেকরা িছেলন উ�বেণ�র 

ও িশি�ত। মধ�যুেগর ম�লকােব�র কিব ও সমাজ স�েক� John, R. Mclane তাঁর 

‘Land and Local Kingship in Eighteen century Bengal’ ( Cambridge 

South Asian Studies – 53) �ে� বেলেছন, “What is the significance if the 

fact thatby the eighteen century Brahmin poets were writings Mangal 

Kavyas in honor of Manasa and Dharma Thakur and that in the 

nineteenth century, if not earlier, Brahmin priests had begaun to 

preside over some of the worship of these presumably Pre-Aryan 

deties? There are several possible, complementary explenations that do 

not domonish the theory that Manasa and Dharma Thakur worship 

expressed the experience of social opperession. Learned men often 

absorbed popular, an original practices into Hinduism, by Brahminizing 

them and providing Hindu mythological associations, as they did with 

Manasa and Dharma Thakur.”১ 

প�ীবাংলার জনসমােজ অিধক পূিজত �লৗিককেদবতা ধম�ঠাকুর। বাংলার রাঢ় 

অ�েল ধম�ঠাকুেরর পূজার আিধক� ল� করা যায়। “ভাগীরথীর পি�ম তীর হইেত আর� 
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কিরয়া �ছাটনাগপুেরর অরণ�ভূিম পয��, এই �লৗিকক �দবতার পূজার এখনও ব�াপক 

�চলন আেছ।”২ �াচীনকােল রাঢ় অ�েলর সীমানা অেনক িব�ৃত িছল – পূেব� ভাগীরথী, 

উ�ের ময়ূরা�ী, দি�েণ দােমাদর ও পি�েম �ছাটনাগপুর পাব�ত� অ�ল পয�� িব�ৃত। 

রাঢ় অ�ল উ�র রাঢ় ও দি�ণ রাঢ়, এই দুিট ভােগ িবভ�। আ�েতাষ ভ�াচায� ‘বাংলা 

ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� রাঢ় অ�েলর সীমা স�েক� বেলেছন – “�াচীনকােল পূেব� 

ভাগীরথী, উ�ের ময়ূরা�ী, দি�েণ দােমাদর ও পি�েম �ছাটনাগপুেরর পাব�ত�ভূিম--- এই 

সীমা �বি�ত ভূভাগ রাঢ় নােম পিরিচত িছল। ইহা উ�র রাঢ় ও দি�ণ রাঢ় নােম দুই 

ভােগ িবিভ� িছল। এই রাঢ়ভূিমর দি�েণ দ�ভূি� ও উ�ের পূেব� �পৗ�বধ�ন নামক 

অ�ল অবি�ত িছল। এই িব�ৃত অ�ল বত�মােন �গিল, বাঁকুড়া, বধ�মান, বীরভূম, 

মুিশ�দাবাদ (কাি� মহকুমা) �ভৃিত �জলায় িবভ� হইয়ােছ।”৩  

দুিট অ�েলর মেধ� �পৗ�বধ�ন অ�েল আয�সভ�ততার আ�াসন ঘেট, আর দি�েণর 

দ�ভূিম িছল অনায� জািতর আবাস�ল; তার পরবত�ীকােল এখােন �বৗ� ও �জন ধেম�র 

�ভাব পেড়িছল। রােঢ় বসবাসকারী জনজািতর �লােকরা �য অসভ� বব�র জািতর িছল তা 

জানা যায় �জন�� ‘আচার�সু�’ �থেক। মহাবীর যখন পয�টনকােল এেস রাঢ় �দেশ 

উপি�ত হন তখন রােঢ়র অসভ� বব�র জািতর �লােকরা তাঁর সে� অভব�, অশালীন 

ব�বহার কের তািড়েয় িদেয়িছল। দি�ণ রাঢ় অ�েলর জনজািতর অিধকাংশই অি�ক 

জনেগা�ীর অ�ভূ��। এই অ�েল �য �ডাম, �চায়ার ও অন�ান� নীচু জািতর বসবাস িছল 

তার পুিরচয়ত �মেল ‘ধম��ল’ ও ‘চ�ীম�ল’ কাব� �থেক। মুকু� চ�বত�ীর চ�ীম�েল 

পাওয়া যায় – “অিত নীচ কুেল জ� জািতেত �চায়ার / �কহ না পরশ কের �লােক বেল 

রাঢ়।” এছাড়া ঘনরােনর কেব� কিব িলেখেছন - “জািত রাঢ় আিম �র করেম রাঢ় তু।” 

রাঢ় অ�েল অন�ান� রাজােদর অনু�েবশ স�েক� আমরা জানেত পাির ভবেদেবর 

�শি�মূলক উৎকীণ� �থেক –  

                     “রাঢ়ায়ামজলাসু জা�ল পথ—�ােমাপক��লী 

                        সীমাসু �মম�পা�পিরষৎ �ীণনঃ 

                       �যনাকাির জলাশয়ঃ পিরসর�াতািভজাতা�না- 
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                      িব�াকু�িতিব�-মু�মধুপীপূণ�ািকণী কাননঃ।।”৪ 

অথ�াৎ --    রাঢ়েদেশ জা�লপথযু� ও জলহীন �ােমাক�সীমায়  �মাত� পা�েদর 

মন�ােণর     

          �ীিতদায়ক জলাশয় ইিন �িত�া ��েছন। �স জলাশেয়র সুিব�ৃত বুেক 

�িতিব�ত    

          �ানািথ�নী কুলকিমনীর মুখপ� �দেখ মু� মধুপগণ পথবন এেকবােরই �ছেড় 

�গেছ।  

উপিরউ� উৎকীেণ� কিব রাঢ় অ�েলর ভূ�কৃিতর ও পিরেবেশর একিট আেলখ� তুেল 

ধেরেছন বাংলার িব�ৃত রাঢ়ভূিম ম�লকােব�র ঘটনা ধারার সে� স�ৃ�। রােঢ় �য িবিভ� 

সং�ৃিতর �ভাব পেড়েছ তা এই �শি�মূলক উৎকীণ� �থেকই �বাঝা যায়।  

 রােঢ়র অ��জ ��িনর মেধ� �ডাম, বাগদী, হাঁিড়, চ�াল ইত�ািদ জািত রেয়েছ। এই 

অ��জ জািতর মেধ� ধম�ঠাকুেরর পূজার �চলন িছল, পরবত�ীেত তা অন�ান� জািতর 

মেধ�ও ছিড়য়া পেড়। ধম�ম�ল কােব�র মূল অবল�ন রাঢ় অ�েল বসবাসকারী জনজািতর 

জীবনকথা, পিরেবশ, সং�ৃিত ও বীর�। ধম�ঠাকুর িবিভ� নােম পিরিচত, �যমন – 

ধম�রাজঠাকুর, বুেড়ারাজ, যা�ািসি� রায়, কালু রায়, চাঁদ রায় ইত�ািদ আেরা অেনক নােম 

ভূিষত। ধম�ঠাকুেরর ��প স�েক� সুকুমার �সন বেলেছন, “ধম� রাজা ঠাকুর। তাঁহার 

সাধারণ ধম�রাজ অথবা ধম�ঠাকুর এবং তাহার িবেশষ িবেশষ �ানীয় পূজ� নােমর �শষ 

অংশ “রায়” (= রাজ, রাজা)। �যমন, বাকুঁড়ারায়, কালুরায়, খুিদরায় ইত�ািদ। �যকােলর 

কথা বিলেতিছ �সকােল ধম�ঠাকুেরর পূজা রাঢ়েদেশ ও তৎসীমা�বত�ী অ�েল সীমাব� 

িছল। িক� একদা ইহা সম� বা�ালােদেশ ও বািহেরও �চিলত িছল। িবহােরর ধম�পূজার 

িচ� িবেশষ “ছটপরব”। এককােল-�য ধম�পূজা কাশী-�কাশেলও অ�াত িছল না তাহার 

�মাণ পাইয়ািছ। উ�রভারেতর অেনক �জনতীেথ�র বণ�নায় �য কমঠাসুেরর উে�খ আেছ 

তাহােত কূম�াসন� ধম�েদবতার �পা�র �দিখ। �কাথাও �কাথাও ধম�রাজ �জন িস� 

ধম�নােথ পিরণত হইয়ােছ, িক� িনেজর পিরচয় এেকবাের �গাপন কিরেত পােরন নাই। 

চতুদ�শ শতা�ীেত িজন�ভসূির তাহঁার র�বাহপুরকে� িলিখয়ােছন – “অ� চ অৈথব 

নাগমূিত�পিরবািরত �ধম�নাথ�িতমাহন�ািপ িনবসতীিত 

সন�� দৃি�যাি�কজৈনরেনকিবিধ�ভাবনাপুরঃসরং পূজ�েত। অদ�ািপ পরমসমিয়েনা ধম�রাজ 
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ইিত ব�পিদশ� কদািচদবষ�িত বষ�াসু জলধের �ীরঘটাসহৈ�ভ�গব�ং �পয়ি� স�দ�েত চ 

তৎ�ণা�  িবিশ�া �মঘবৃি�ঃ। ক�প�া শাসনেদবী িক�র� শাসনয�ঃ।” রােঢ় এখনও �কান 

�কান �ােন দীঘ�কাল অনাবৃি� হেল ধম�রাজেক দুেধ �ান করােনা হয়। ধম�-ঠাকুেরর প�ী 

(বা পিরচািরকা) কািমনী এবং ধম�নােথর শাসনেদবী ক�প�া �ায় সমাথ�ক।”৫ 

ধম�ঠাকুেরর পূজায় সব� ধেম�র সম�েয়র এক �মলব�ন ল� করা যায় এবং তা �য 

বত�মান তা �বাঝা যায় সুকুমার �সেনর ব�ব� �থেক – “ধম�ঠাকুেরর পূজায় িহ�ু �বৗ� 

মুসলমান সব� ধেম�রই অনু�ান অ�িব�র �নওয়া হইয়ােছ। িক� জ�সূে� ধম� হইেলন 

�বিদক �দবতা ব�ণ। তেব তাহার সে� আিদত� (�বব�ত যম সেমত), �সাম �ভৃিত ওপর 

�বিদক �দবতা িমিশয়া িগয়ােছ। অন� �দবতার িমশাল ও আেছ।”৬ আয�, অনায�, িহ�ু, 

�জন, বু�, মুসলমান সব� ধম� সম�য়ই �যন ধম�ঠাকুেরর �কৃত িমলন। ধম�ঠাকুেরর সে� 

ইসলােমর �ভােবর কথা বেলেছন সুকুমার �সন, “আমরা বিলয়ািছ, ধম�পূজায় িকছু 

মুসলমান-�ভাব আেছ। এই �ভাব অবশ� অেনক পরবত�ীকােলর। শূণ�পুরােণর অব�াচীন 

অংেশ “�িনর�েনর ��া” নােম একিট ছড়া পাওয়া যায়। ধম�পূজা িবধােনও “কািলমা 

জালাল” (আরবী,-��-বাক�) নােম এই বণ�না আেছ। তাহােত িনেদ�শ করা হইয়ােছ �য 

“হংস অথবা কবুতরং িনত�পি�মািভমূখং িক�া পেঠৎ।” কবুতর পাস�ী শ�, অথ� পায়রা। 

পি�ম িদক এেদেশর মুসলমানেদর জন� িক� লা। তাঁহারা এই অিভমুেখ নমাজ পেড়ন 

এবং প�প�ীর মুখ এই িদেক রািখয়া জবাই (আরবী য� হ) কেরন। উভয় পু�েক এই 

ছড়ার পাঠ—অিত িবকৃত, এই ছড়ায় মুসলমানেদর �খাদা ও ধম�, মুহ�দ ও ��া, 

�পকা�র (পারসী পয়গ�র) ও িব�ু, আদম ও িশব, হাওয়া (Eve) ও চি�কা, নুরিবিব 

(ফিতমা� ) ও প�াবতী, গাযী ও গেণশ, কাজী ও কাি��ক এক করা �ইয়ােছ। ইহােত 

মুসলমােনরা সব�েদবতা, যত ফিকর মুিন, �শখ নারদ এবং �মৗলানা ই�। ইসলােমর 

�ভােব িনর�ন খাঁিট এেক�রবােদর ঈ�র হইয়া উিঠয়ােছন। এই জন� �সকােলর 

মুসলমােনরা ঈ�র পরেম�র, ভগবান �ভৃিত ঈ�রবাচক শ��িল বজ�ন কিরেলও 

“িনর�ন” বজ�ন কেরন নাই।”৭  
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িবনয় �ঘাষ ‘পি�মবে�র সং�ৃিত’ �ে� ধম�েদবতার উৎপি� স�েক� বেলেছন, 

“ধম�েদবতার উৎপি� ব�মুখ। অথ�াৎ িবিভ� সূে� আগত �দবভাবনা ও �দব িচ�া িমেশ 

িগেয় এক হেয় ধম�ঠাকুেরর �প িনেয়েছ।”৮ তেব ধম�ঠাকুেরর সে� আমােদর সব��থম 

পিরচয় ঘটান মহামেহাপাধ�ায় হর�সাদ শা�ী মহাশয়। িতিন ১৮৯৪ ি��াে� কলকাতার 

এিশয়ািটক �সাসাইিটর এক সভায় একিট �ব� পাঠ কের এ ব�াপাের দৃি� আকষ�ণ 

কেরিছেলন এবং বেলিছেলন ধম�ঠাকুর ‘��� �বৗ�েদবতা’। ধম�ঠাকুেরর পূজায় �য �বৗ� 

�ভাব আেছ তার �মাণ পাওয়া যায়, দীেনশ চ� �সেনর �লখা ‘History of Bengali 

Language and Literature’ �থেক। িতিন বেলেছন – “In the poems of 

Dharma-mangal itself, there are frequent references to Buddhist Saints, 

Such as Minath, Goraksanath, Hadipa and Kalupa. The words িনর�ন and 

শূন�মূি�� with which the readers of the poems are so familiar, are words 

taken from the Buddhistic Sastra.”৯  তেব ধম�ঠাকুেরর পূজায় বিলদান করাটা 

অিহংসার �তীক নয়; আর এ �থেক �বাঝা যায়, পূেব� অনায� সং�াের ও পের �া�ণ� 

�ভােব বিলদান �থা যু� িছল। �ডাম ও অন�ান� অ��জ জািতর �লােকরাই ধেম�র �সবক 

এবং তােদর জীিবকার মেধ� প�িশকার করা হত; �য কারেণ তারা ধেম�র পূজায় প� 

বিলদান করত এবং তা �সািদ মাংস িহেসেব ভ�ণ করত। এই কারেণই বিলদান ও 

অন�ান� �লৗিকক সং�ার মু� হেয়েছ ধম�পূজা। ভাষাতাি�ক সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায় ‘ধম�’ 

শ�িটেক “কুম�বাচক �াচীন অি�ক শে�র সং�ৃত �প” বলেত �চেয়েছন। আবার 

নৃত�িবদ ি�তীশ �সাদ চে�াপাধ�ায় মেন কেরন – “ধম�ঠাকুর �বিদক �দবতা ব�েণর 

আধুিনক সং�রণ মা�।” 

ধম�ঠাকুেরর পূজা সমােজর িনর�র িন��েরর মানুেষর মেধ� সীমাব� িছল। 

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

িবিভ� �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। ড. নীহারর� রায় ‘বাঙালীর ইিতহাস’ �ে� ধম�ঠাকুেরর উ�ব 
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স�েক�বেলেছন, “িকছু িদন পূব� পয��ও আমরা ধম�ঠাকুরেক �বৗ�মেতর ‘ধম�’ বিলয়া মেন 

কিরতাম এবং এই পূজার মেধ� �বৗ�ধেম�র অবেশষ খঁুিজয়া �বড়াইতাম। িক� স�িত 

নানা গেবষণার ফেল আমরা জািনয়ািছ, ধম�ঠাকুর মূলত িছেলন �া� -আয� আিদবাসী 

�কােমর �দবতা; পের �বিদক ও �পৗরািণক, �দশী ও িবেদশী নানা �দবতা তাহার সে� 

িমিলয়া িমিশয়া এক হইয়া ধম�ঠাকুেরর উ�ব হইয়ােছ।”১০ ড. সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায় 

বেলেছন, “ Now dance as a fundamental religious ritual is certainly not 

Aryan; it is neither Buddhistic nor Brahmanical. It may be Dravidian, it 

may also be Tibeto-Chinese but it is emphatically Austric.”১১ ধম�ম�েলর 

হির�� উপাখ�ান স�েক�ও িতিন বেলেছন, “The story of the sacrifice of 

sunnahsepa, the son of the Brahmin Ajigarta; in place of Rohita the 

son of king Harischandra who had offered him to the God varuna, as 

narrated in ariaya Brahmana, which is found among the mediaval 

myths of Dharma in its Brahmanised form is probably in itself a myth 

of Austric origin which obtained a place in the Brahmana work in Pre-

Buddhist times.”১২ সা�িতককােল ড. অমেল�ু িম� ধম�ঠাকুেরর ��প স�ে� ম�ব� 

কেরেছন – “আিদম সমােজ rain charm এবং sun-stone িহসােব যা ব�বহার করা হত 

ধম�িশলা �সই ব�ই হওয়া স�ব। �কবলমা� ম�লকাব��িল �চােরর ফেল �দবতােক 

�ায়ীভােব �াপন করা হেয়েছ এবং আয�-ভাবনা ও পিরক�না িমি�ত হেয়েছ বেল মেন 

করার যেথ� কারণ আেছ। এখন ধম�ঠাকুর মূলত rain charm এবং sun-stone-এর 

িববত�েনর ফল।”১৩ ধম�ঠাকুেরর মেধ� আয�-অনােয�র সং�ৃিতর িমলন বা সংিম�ণ ঘেটেছ 

তা �দেখ ধম�ঠাকুেরর ��প িনণ�য় স�ব নয়। তেব আেলাচনা কের �দখা �যেত পাের �য, 

ধম�ঠাকুেরর ��প িনণ�েয় আয�-অনায� সং�ৃিতর সংিম�ণ কতখািন ঘেটেছ।   

ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলার �য অ�েল সীমাব� িছল তা রাঢ় নােম পিরিচত িছল 

এবং ধম�ঠাকুেরর পূজা এই িনিদ�� অ�েলই সীমাব� িছল। ি�ি�য় প�দশ শতা�ী �থেক 

অ�াদশ শতা�ী পয�� সময়সীমার মেধ� ধম�ঠাকুরেক িনেয় ধম�ম�লকাব� রিচত হেয়িছল 
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এবং ধম�ম�লকােব� ঐ অ�েলর �বিশ��ই িবধৃত হেয়িছল। ধম�ম�ল কােব�র কিবরাও রাঢ় 

অ�েল বসবাসকারী িছেলন। �াচীনকােল পূেব� ভাগীরথী, উ�ের ময়ূরা�ী, দি�েণ 

দােমাদর ও পি�েম �ছাটনাগপুেরর পাব�ত�ভূিম--- এই সীমােবি�ত ভূভাগ রাঢ় নােম 

পিরিচত িছল এবং তা উ�র  ও দি�ণ রাঢ় ভূিম নােম দুিট ভােগ িবভ�। রাঢ়ভূিম 

বত�মােন �গিল, বাকুঁড়া, বধ�মান, বীরভূম, মুিশ�দাবাদ �ভৃিত �জলায় পিরণত হেয়েছ। 

বাংলােদেশর আয� সভ�তায় িব�ৃত হেয় তা িবিভ� অ�েল �সার লাভ কের। িক� রােঢ় 

আয�জািতর বাস িছল না, আিদ-অ�াল বা �েটা অ�ালেয়ড শাখাভু� অনায�জািতর বাস 

িছল এই রাঢ়ভূিম। পরবত�ী সমেয় রােঢ়র অিধবাসীগণ �বৗ� ও �জন ধেম�র বশবত�ী হেলও 

�কাথাও তার �মাণ পাওয়া যায় না। তেব �বৗ�ধেম�র �সার ঘটেলও �সন রাজে�র সময় 

�থেক এই অ�েলর সে� বাংলা ও ভারেতর অন�ান� �ােনর �যাগােযাগ গেড় ওেঠ। �া� -

আয� জািতই বাস করত এখােন এবং তােদর আচার-আচরণ, ধম�-সং�ৃিতেত �কান �ভাব 

পেড়িন; ধম�পূজাও এেদর �থেক উ�ব হেয় কাল�েম তা �বৗ� ও িহ�ু ধেম�র �ভাব �া� 

হয়। 

ধম�ঠাকুর রাঢ় অ�েলর এই অিধবাসীেদর মেধ� ব�াপক আড়�েরর সে� পূিজত 

হেয় আসেছন। উ�ে�ণীর আিদবাসী িহ�ুগণও ধম�ঠাকুেরর পূজা কের থােকন। 

ধম�ঠাকুেরর উ�ব স�েক� পি�েতরা নানাজন নানা কথা বেলেছন। হর�সাদ শা�ী বেলন 

– ধম�ঠাকুর ��� �বৗ�েদবতা। তাঁর মেত – “বাংলােদেশ �বৗ�-ধেম�র �শষ পিরণিত 

ধম�ঠাকুর; শূন�মূিত� বু�েদবই কর-চরণহীন কূম�মূিত� ��প ধম�িশলায় পিরণত 

হইয়ােছন।”১৪ আবার অন�িদেক �দখা যায় এই �লৗিকক �দবতার মেধ� �বৗ� �ভাব 

স�েক� �গােপ�কৃ� বসু তাঁর ‘বাংলার �লৗিকক �দবতা’ �ে� বেলেছন, “�বৗ� ধম� 

পতেনর পর অনু�ত িহ�ু সমােজ ছ�েবেশ �েবশ কেরেছন। �বৗ� পূিণ�মায় ধম�ঠাকুেরর 

িবেশষ পূজা-পাব�ণ অনুি�ত হওয়া এবং ধম�ঠাকুেরর পূজায় �নেবদ�-ফুল �দওয়া এবং 

পূজাচাের ত�যানী �বৗ�েদর পূজাচাের িমল দু’একিট �দেখ বত�মােনর গেবষকরাও ধারণা 

কেরন – ধম�ঠাকুেরর বা তাঁর পূজাচােরর সে� �বৗ�ধেম�র িকছু স�ক� হয়ত আেছ।”১৫  

নৃত�িবদ শরৎচ� রায় মেন কেরন, �াচীন িহ�ু সািহেত� সূেয�র আর এক নাম ধম�। িক� 
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যেমর এক নাম ধম� হেলও ধম� বলেত সূয�েক �বাঝায় না। ভাষাতাি�ক ও সমােলাচক 

সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায় বেলেছন – “Dharma who is however described as the 

supreme deity, creater and ordainer of the Universe, suoerior even to 

Brahma, Vishnu and Shiva and at times identified with them and he 

has nothing of the abstraction of the Buddhist Dharma about him.”১৬ 

িতিন বেলন �য, ধেম�র গাজেন নাচ-গান আয� ধেম�র সে� সংযু� নয়; এ�িল �ািবড় বা 

িত�তী হওয়ার স�াবনা যু�। ধম� শ�িট কূম�বাচক �াচীন অি�ক শে�র সং�ৃত �প। 

আবার নৃত�িবদ ি�তীশ�সাদ চে�াপাধ�ায় মেন কেরন, �বিদক �দবতা ব�েণর আধুিনক 

সং�রণ ধম�ঠাকুর। ব�েণর কােছ নরবিল �দওয়া হত, আর ধম�ঠাকুেরর কােছ ছাগল বিল 

�দওয়া হত; যা নরবিলর �ান �হণ কেরেছ। ড. সুকুমার �সন মেন কেরন, ধম�ঠাকুর 

�বিদক সূয� �দবতা। �বিদক সূয� ও ব�ণ, অনায� �কালেগা�ীর �াচীন ধম�িব�াস ইত�ািদর 

সহেযােগ ধম�ঠাকুেরর উৎপি� হেয়েছ। সুকুমার �সন আেরা বেলন, ঋগেবেদর যম-যমীর 

উপাখ�ােনর সে� ধম� ও মনসার কািহনীর সাদৃশ� আেছ। ধম� শ�িট অনায� �কালেগা�ীর 

কূম�বাচক শ� ‘দড়ম’ বা ‘দরম’ �থেক এেসেছ। ধেম�র সে� যম ও ব�েণর সাদৃশ� 

রেয়েছ। ঐেতেরয় �া�েণর হির�ে�র উপাখ�ােনর সে� ধম�ম�েলর হির��-লুইচ� 

উপাখ�ােনর িমল আেছ। ধম�ঠাকুেরর কােছ পূেব� নরবিল �দওয়ার রীিত �চিলত থাকেলও 

এখন �সই �চলন �নই, এখন �ধু ছাগল বিল �দওয়ার রীিত রেয়েছ। �ডাম জািতর 

�লােকরাই ধম�ঠাকুেরর পূজারী। 

  ধম�ঠাকুেরর �কান মূিত� �নই, িনরাকার। একখ� ��রেকই ধম�েদবতা মেন কের 

পূজা করা হত। তেব সমেয়র সে� সে� একিট রীিত �বিত�ত হল �য, ধম�েদবতার 

আকৃিত কূম�াকৃিত হেব। �স�ত বলেত হয় িহ�ু ধেম�র �ভােব ধম�ঠাকুর �যখােন িব�ু 

নােম পূিজত হন, �সখােন িব�ুর অবতার িহসােব কূম��প ক�না করা হেয় থােক। 

ধম�ঠাকুর কূম�াকৃিত নয়, সুেগাল বা িড�াকৃিত। �যেহতু ধম�ঠাকুেরর �কান িনিদ�� �প �নই; 

তাই ধম�ঠাকুেরর সে� অিভ� মেন কের কূম�মূিত�র িমল �খাঁজার �কান কারণ �দখা যায় 
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না। কূেম�র সে� ধম�ঠাকুেরর �য �কান �কার িমল �নই �স স�েক� অবিহত হওয়া যােব 

ধম�ঠাকুেরর সব�� �চিলত ধ�ানম� �থেক। ধ�ানম�িট এ�প – 

             “যস�াে�া নািদমেধ�া ন চ করচরেনৗ নাি�কােয়া ন পাদঃ 

              নাকােরা �নব�পং ন চ ভয়মরেণ নাি� জ�ািদ যস�।। 

              �যাগীৈ�ধ��া�ম�ং সকলজনময়ং সব�েলাৈককনাথ� । 

             ভ�ানাম কামপুরং সুরনরবরদং িচ�েয়ৎ �ণ�মূিত�ম।।”১৭ 

  

ধম�ঠাকুর করচরণহীন, িনরাকার ও �পহীন বেল উে�িখত। এখােন ধম�ঠাকুরেক 

শূন�মূিত� বেল অিভিহত করা হেয়েছ। আ�েতাষ ভ�াচায� এ�সে� বেলেছন – “কূম�াকৃিত 

ধম�ঠাকুেরর পূজা �াচীনকােল �চিলত িছল, এখন লু� হইয়ােছ, এমন কথাও বলা যাইেত 

পাের না। সুতরাং এই রীিত পূব� হইেতও �য �চিলত িছল না, তাহা বুিঝেত পারা 

যাইেতেছ। �কহ �কহ মেন কিরয়ােছন, ‘আজকাল ��রেখািদত কূম�মূিত�েক ধম�ঠাকুর�েপ 

পূজা করা হয়। িক� একয়হা সত� নেহ। ��রেখািদত বেল পাঠেকর মেন এই ধারণা হয় 

�য, সাধারণ ��র িনিম�ত মূিত�র মতই বুিঝ পাথর কািটয়া ধম�ঠাকুেরর মূিত� িনম�াণ করা 

হয়। িক� ইহা ধম�পূজার �মৗিলক সং�ােরর িবেরািধ। ধম�মূিত� �াভািবক িশলাখ� মা�, 

ইহার আকৃিতর �কান ি�রতা �নই; এক এক �ােন ইহার এক এক �প। পূেব�ই বিলয়ািছ, 

�সইজন� ইহােক ব��প বিলয়াও সে�াধন করা হইয়া থােক (তুলনীয়ঃ ‘নমে� ব��পায় 

যমায় ধম��পায়’)।”১৮ 

বাঁকুড়া �জলার �বিলয়ােতাড় �ােমর সু�িস� ধম�ঠাকুরিট শাল�াম িশলার ন�ায় 

সুেগাল, তেব শাল�ােমর মত গােয় �কান িছ� নাই। আসানেসােলর িনকটবত�ী �ডামরা 

�ােমর িতনিট ধম�ঠাকুরই িড�াকৃিত। �কউ �কউ বেলন �য, ‘ধম�িশলা ি�েকাণ বা 

চতুে�াণ’। ধম�েদবতার িনিদ�� �কান আকার বা �েপর দাবী না করেত �পের �কউ 

বেলেছন, ধম�িশলা ‘�মাটামুিট ক�প আকার’। মািনক গা�ুলীর ‘ধম�ম�ল’ কােব�র �ারে� 

রােঢ়র িবিভ� �ােনর িবিভ� ধম�িশলার নােমর উে�খ কেরেছন। �সখােন একিট 

ধম�িশলােক িতিন ব�না কেরেছন, ‘�গাপালপুেরর কাঁকড়া িবছায় ব�ী তারপর’। 

�গাপালপুর �ােমর ধম�িশলার �প �দখেত কাকঁড়া িবছার আকৃিত িছল মেন কের তা 

কাঁকড়া িবছা ধম�ঠাকুর নােম পিরিচত। অথ�াৎ ধম�ঠাকুেরর �কান ি�রতা না থাকায় �ােন 

�ােন তাঁর মূিত�েভদ রেয়েছ। 
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ধম�ঠাকুেরর সে� ক�েপর �কান স�ক� �নই এবং ধম�ম�লকােব�ও তার উে�খ 

�নই। ‘শূন�পুরাণ’-এ কূেম�র উে�খ থাকেলও তার সে� ধম�ঠাকুেরর স�ক� �াপন করা 

যায় না। ‘শূন�পুরােণ’ �দখা যায় – ধেম�র বাহন উলুক ভার সহ� করেত না �পের �া� 

হেয় পড়েল িতিন হংেসর সৃি� কেরন; িক� হংসও তােক �ফেল চেল যান। অবেশেষ িতিন 

কূম�েক �তির কেরন এবং কূম�ও তার ভার বহন করেত না �পের পািলেয় যান। 

‘শূন�পুরাণ’ মেত কূেম�র সে� ধেম�র স�ক� এই মা�ই। তেব ক�প ধম�ঠাকুেরর �তীক 

নয়। ধম�ঠাকুেরর সে� কূেম�র স�েক�র কারন িহেসেব �দখা যায়, �যসম� অ�েল 

ধম�িশলােক িব�ুর অবতার �েপ পূজা করা হয়, �সখােন ধম�েদবতােক কূেম�র সে� তুলনা 

করা হয়। আ�েতাষ ভ�াচায� এ িবষেয় বেলেছন – “বাংলােদেশর ধম�কেম� কূম� অপিরিচত 

নেহ – িব�ুর এক অবতার কূম�, যমুনার বাহন কূম�, ‘কুম�পুরাণ’ নামকও একিট সং�ৃত 

পুরাণ আেছ। অতএব িহ�ুধম� �ভািবত অ�েল ধম�পূজায় কূেম�র �ভােবর মেধ� িব�েয়র 

িকছুই নাই। ভ� যমুনা মূিত�র এই কূম��পী পাদপীঠেক িহ�ু �ভািবত অ�েল ধম�ঠাকুর 

বেল পূজা করা হইয়া থােক। িক� িহ�ুধেম�র �ভাব বিহভূ�ত অ�েল ধম�িশলার কূম��প 

স�ে� �কান িব�াস �চিলত আেছ বিলয়া জানা যায় না। শাল�াম িশলার মত ধম�িশলার 

পূজাও আিদম ব�পূজার �বৃি� (fetishism) হইেত জাত। ইহার সে� ‘কূম�বাদ’-এর 

(tortoise-cult) �কান স�ক� ক�না করা যায় না। ধম�পূজার মধ� িদয়া বাংলার পি�ম 

�া�বত�ী উপজাতীয় অ�ল হইেত যিদ এই ‘কূম�বাদ’ বাংলােদেশ আিসয়া থািকত, তাহা 

হইেল �সখােন ধম�ঠাকুর বিলেত সূয�েদবতা বুঝাইত না। এই স�েক� এই কথাও �রণ 

রািখেত হইেব �য, বাংলার �িতেবশী �কান উপজাতীয় অ�েলই কূেম�াপসনা �চিলত 

নাই।”১৯ 

ধম�ঠাকুরেক িনজ�ন �কান �ােন গােছর নীেচ �িত�া কের পূজা করা হয়। আবার 

স�া� পিরবাের শাল�াম িশলার মেতা ধম�িশলাও �িতিদন পূজা �পেয় থােক। তখন 

িব�ুর সে� ধেম�র �কান পাথ�ক� লি�ত হয় না। িব�ুপূজার মে�ই তার পূজা হেয় থােক। 

ধম�ঠাকুেরর িবিভ� িবষয় �থেক পির�াণ �পেত, �যমন – স�ানলােভর জন�, অনাবৃি�র 

হাত �থেক র�া �পেত, কু�েরাগ �থেক িনরাময় �পেত, চ�ুেরাগ �থেক িনবৃি�র জন� 

ধম�ঠাকুেরর পূজা কের থােকন। িসি�লাভ হেল ধম�ঠাকুরেক সাদা �ঘাড়া উপহার �দওয়া 

হত; কারণ, সাধারন মানুেষর িব�াস �য িতিন সাদা �ঘাড়ায় চেড় ঘুের �বড়ােতন। 

ধম�ঠাকুেরর পূজা �ধানত �া�ণরা করত না, বত�মােন ধম�ঠাকুেরর পূজায় �া�ণরাও 

�পৗরিহত� কেরন। িন�ে�ণীর �ডামরাই ধম�ঠাকুেরর পূজা করত। অ��জ ��ণীর পূজ� 

�দবতা ধম�ঠাকুরেক িনেয় �গােপ�কৃ� বসু বেলেছন, “ধম�ঠাকুেরর পূজাপাব�েণ আিদ বা 
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�লাকায়ত ধারা উ�তর ভাবাদেশ� বা �া�ণ� �ভােব লু� হয়িন।”২০ তেব �া�ণেদর 

বাৎসিরক পুজােত িনেয়ািজত করা হেলও কতৃ�� ত�াগ করেতন না �ডামরা। তেব পূজার 

কাজ ছাড়া আর অন�   �কান কােজ তােদর অিধকার িছল না। �যখােন �ডাম জািত �নই, 

�সখােন অন�ান� িন�ে�ণীর �লােকরা ধম�ঠাকুেরর পূজা কের। িক� �ডােমেদরই অিধকার 

সব�ািধক ধম�ঠাকুেরর পূজায়। ধম�ঠাকুেরর পূজা সাধারণত িতন ভােব হেয় থােক; �সই 

পূজার িবধান স�েক� আ�েতাষ ভ�াচায� ‘বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� িব�ৃত 

পিরচয় িদেয়েছন। ধম�ঠাকুেরর পূজা মুলত িতনিট ভােগ হত; একিট হল িনত�পূজা, 

িনত�পূজা মূলত পিরবােরর মেধ�ই সীমাব� থাকত। ধম�ঠাকুেরর পূজার ি�তীয় পূজা 

�ণালী হল বাৎসিরক পূজা। বােরায়ারী ধম�ঠাকুেরর পূজায় আড়�র ল�� করা যায়। তেব 

বাৎসিরক ধম�ঠাকুেরর পূজার সে� িনত�পূজার �কান িমল �নই। বাৎসিরক পূজা �চ� 

পূিণ�মা, �বশাখী পূিণ�মা, �জ�� পূিণ�মা ও আষাঢ়ী পূিণ�মার মেধ� �যেকান একিট িতিথেত 

বােরায়ারী পূজা িহেয় থােক। ধম�ঠাকুেরর পূজা �চলেন বাৎসিরক ধম�পূজায় �ডােমেদর 

সােথ �া�ণ পুেরািহতরাও �পৗরিহেত�র কাজ কের থােকন। ধম�ঠাকুেরর পূজার তৃতীয় 

�ণালী হল – ‘ঘরভরা’ অনু�ান। ধম�ম�ল গােন ‘ঘরভরা’ একিট িবিশ� আচার। এই 

আচার ছাড়া ধম�পূজার িনত� ও বাৎসিরক পূজায় ধম�ম�ল গান গাওয়া হত না। ধম�পূজাও 

জািত-বণ�-ধম� িনিব�েশেষ সকেলই করেত পাের।   

ধম�ঠাকুেরর নােমর �বিচে�র মত ধম�ম�লকাব� রচিয়তােদর মেধ�ও নােমর 

িভ�তা পাওয়া যায়। পূজা প�িতেতও �ানেভেদ িভ�তা �চােখ পেড়। ধম�পূজায় ব� 

ধম�, ব� মত িমেশ িনর�ন, িনরাকার ভাব ��েপ আজও আমােদর সমােজ পূিজত 

হেয় আসেছ। ব� ��ে�ই আমরা �দিখ িশব ও ধম�রাজ এক হেয় �গেছ, ফল��প 

পাথ�ক� িন�পণ করা দু�হ হেয় পেড়েছ। রাঁিচ, মানভূম, িসংভূম �জলার �ছাটনাগপুর 

অ�েল বসবাসকারী আিদম জািতর মেধ� ধম� বা ধরম �দবতার অি�� এখনও 

বত�মান, �সখােন ধম�ঠাকুরেক সূয�েদবতা বেল অিভিহত করা হয়, “�ছাটনাগপুেরর 

ওরাওঁ জািত তাহার পরম �দবতােক ‘ধেম�শ’ নােম অিভিহত কিরয়া থােক। তাঁহার 

আিদম জাতীয় নাম ‘িবিরেবলাস’ ও কখনও কখনও ব�ব�ত হয়। ইহার অথ� সূয�রাজ 

বা সূয��ভূ।”২১ অেনেকই মেন কেরন বাংলার �লৗিকক সূয�েদবতা ‘ইতু’ এবং 

পু�ষমূিত� করমঠাকুর, �ডােমেদর মৎস�পু� িবিশ� পু�ষমূিত� ধরম �কৃতপে� 

ধম�রাজ ঠাকুর। ধম� ও িশেবর গাজেন �য চড়ক গাছ বা চড়েকর চ� থােক তা 
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সূয�েদবতার আবত�নেকই �বাঝায়। ধম�ঠাকুর বীর �ডাম জািতর �দবতা। �ডামরা �য 

বীর জািত তা িশ�পাঠ� ছড়া �থেকই উেঠ এেসেছ – ‘আগডুম বাগডুম �ঘাড়ার ডুম 

সােজ।’ ধম�ঠাকুেরর পূজার সে� �লাকজীবেনর স�ক� যু�। আেয�তর মানুেষর 

সং�ার িব�াস ধম�ঠাকুেরর পূজার উপাচাের বত�মান। ম�লকােব�র �দবেদবী অনায� 

স�দােয়র মানুষ ও িন�বেগ�র িহ�ুেদর আরাধ� �দবতা। ম�লকােব� মিহলা 

(মাতৃ�পী) �দবতার �াধান� লি�ত হয়। পু�ষ শািসত সমােজ মিহলােদর 

ব�ি��াতে�র �ঘাষনা �যন ম�লকােব�র �দব-�দবীেদর মধ� িদেয় �দখােনা হেয়েছ। 

সাধারণত ম�লকােব� নারী �দবতার �াধান�ই আমরা ল�� কির, তেব ধম�ম�ল 

কােব�র ধম�ঠাকুর পু�ষ �দবতা িহেসেব সাব�জনীন �হণ �যাগ�তায় ম�লকােব�র �দব-

�দবীেদর মেধ� �ান কের িনেয়েছন। ধম�ঠাকুেরর পূজা রাঢ় বাংলার �াচীন পূজা। 

িক� পি�মবে�র িব�ৃত রাঢ় অ�েল নয়, িবহার, ঝাড়খ�, ওিড়ষ�ার িবিভ� �ােন 

ধম�ঠাকুেরর পূজা িবিভ� আচার প�িতেত হেয় আসেছ। আথ�-সামািজক িদক �থেক 

অ��ল সমােজ ধম�ঠাকুেরর �হণেযাগ�তা �বশী। রাঢ় অ�ল  অ�ৃশ�েদর আবাস�ল 

হওয়ায় আয� সং�ৃিতর �ভাব �তমনভােব তােদর িবচিলত করেত পােরিন। ধম�ঠাকুর 

কৃিষজীবী, ব�াধ, �ডাম (শববহনকারী স�দায়), হাঁিড়, চম�কারজীবী মানুেষর কােছ 

আশা-আকা�া পূরেণর ও জীবন যুে� �বঁেচ থাকার একমা� ভরসার �ল।  

ধম�ম�ল কােব�র  ও  ধম�ঠাকুেরর উ�ব স�িক�ত আেলাচনায় আমরা িবিভ� 

মতবাদেক সামেন �রেখ, তেথ�র  পু�ানুপু� আেলাচনার মধ� িদেয় সম� িবষিটেক 

তুেল ধেরিছ। �সখােন আমরা �দেখিছ কীভােব ম�লকােব�র ধারায় আমরা ধম�ম�ল 

কােব�র উ�ব হেয়েছ। উ�ব ও ধম�ঠাকুেরর পূজা �ণালীর �স� উ�াপেনর প 

আমরা ধম�ম�লকােব�র সাধারণ পিরচয় �সে� িব�ৃত আেলাচনা কের �দখব। 

আমরা আেগই বেলিছ ধম�-সািহত� একা�ই রাঢ় অ�েলর। ধম�ম�ল কােব�র কািহনী 

একা�ভােবই িবিশ� ও অনন� �েপ ধরা িদেয়েছ। ধম�ঠাকুর �িতি�ত তথা �ীকৃত 

�দবতা। কাব�কািহনীেত সমােজর সব�ে�িণর ও সমােজর সম� মানুেষর কথা বলা 

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

তেব ধম�ম�েলর ইিতহাস স�ান করেত যাওয়া বৃথা। রামপােলর সমসামিয়ক 

লবেসন নামক এক ব�ি� িযিন রামপােলর পরবত�ী য�পাল নামক রাজার ম�ী 

িছেলন। তেব লবেসন বা য�পাল নামক ব�ি�রা যিদ �থেক থােকন তেব তারা 

�াধীন বা সাম� শাসক িছেলন না। মেন হয় লাউেসন �কান জনি�য় রাজা অথবা 

ধম� পাঁচালীর নায়ক িহেসেবই লাউেসন বা�ব ব�ি�ে�র অিধকারী হেয়েছন। 

�ঢকুরগড়, ময়নাগড়, কণ�গড় �ভৃিত বা�ব নাম �থেক গৃহীত হেলও তােত উপাখ�ান 

ঐিতহািসক হেয় ওেঠ না। তথািপ ইছাই �ঘাষ যিদ ঈ�র �ঘাষ হন, তাঁর িপতা ধবল 

�ঘাষ আল�ািরক �েয়ােগ �সাম �ঘাষ হেল রামগে�  তা�শাসেন  �দওয়া বংশ 

তািলকা অনুযায়ী হেলও �ঢকুেরর ঈ�র �ঘাষ বােরা শতেকর আেগকার নন, কারণ 

বােরা শতেক রাঢ় অ�েল পালশাসন িছল না। 

ধম�ম�ল কােব�র কাব� কািহনীর সাধারণ পিরচয় পেব�র একিট সম�ক ধারনা 

�নওয়া যাক, �গৗড়রােজর মহাপা�, তাঁর শ�ালক মহামদ চ�া� কের �সামেঘাষ 

নােম এক �গায়ালােক রাজকর না িদেত পারায় তােক ব�ী কের রােখ। রাজা 

একিদন মহামদেক িনেয় মৃগয়া করেত িগেয় �সামেঘাষেক ব�ী অব�ায় �দেখন 

এবং তােক মুি� �দন। িক� �সামেঘােষর পু� ইছাই �ঘাষ িছেলন �বল �তােপর 

অিধকারী, িতিন ি�ষ�ীর শাসনকত�া কণ�েসনেক পরািজত কের ইছাই �ঘাষ 

�ঢকুরগড় �াপন কের �াধীন সাম� রাজায় পিরণত হেলন। �গৗেড়�র তােক 

পরািজত করার জন� নয়ল� �সন� পাঠান, িক� অজয় নেদর বন�ায় তার �সন� 

�ভেস যান এবং �সই সে� কণ�েসেনর ছয়পু� মারা যান যুে�। কণ�েসেনর প�ীও 
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আ�হত�া করেল িতিন �শােক –দুঃেখ মূহ�মান হেয় �গৗেড় এেস আ�য় �নন। তখন 

�গৗেড়�র তার শ�ািলকার সে� কণ�েসেনর িববাহ �দন মহামেদর অমেতই। িবেয়র 

পর কণ�েসন ময়নাগেড়র সাম� হেয় স�ীক বসবাস �� কেরন। এিদেক মহামেদর 

কাম�প অিভযান কােল তার অনুপি�িতেত র�াবতীর বৃ� বেরর সে� িববাহ 

হওয়ায় তােদর সে� স�ক� �ছদ কেরন। এমন সমেয় একিদ কণ�েসন িবনা 

িনম�েণ �গৗেড় আসেল মহামদ তােক আঁটকুড়া বেল �বান-ভ�ীপতীেক অস�ান 

কের বেল, ‘ব��া যার রমণী আপিন আটঁকুড়া’। র�াবতী অপমািনত হেয় স�ান 

লােভর জন� নানা ধরেনর ঔষেধর ব�বহার ও তুকতােকর আ�য় �নন। অবেশেষ 

ধেম�র পূজারী রামাই পি�েতর উপেদেশ ধম�ঠাকুেরর কৃপা �ত�াশী হেয় শােলভর 

করার �ত পালন কের। ধম�ঠাকুর র�াবতীর অসাধ� সাধেন স�� হেয় তােক �াণ 

দান কের পু� স�ােনর বড় িদেলন। যথাসমেয় পু�স�ােনর জ� হল; নাম রাখা 

হল লাউেসন এবং তার �খলার স�ী িহসােব কপূ�র �সন নােম আর একিট িশ�র 

জ� �দন। দুই ভাই যু�িবদ�ায় পারদশ�ী হেয় উঠল, তারা �গৗড়রােজর হেয় তােদর 

�নপুণ� ও বীর� �মাণ করার জন� চ�ল হেয় ওেঠ। 

এরপর লাউেসন �গৗড় যা�া কেরন এবং পেথ নরখাদক বাঘ ও কুমীর হত�া 

কের লাউেসন �থম বীর� অজ�ন কেরন। �গৗড় যা�াকালীন জামতী নগেরর নারীরা 

তােক �লু� করার �চ�া কের এবং নারীরাজ� �গালাহােটর নারী নয়ানী তােক 

�হঁয়ালী �� কের ব�ী করেত চাইেল লাউেসন ধেম�র কৃপায় �সই ব�ন �থেক মু� 

হন। এিদেক মহামদ লাউেসনেক জ� করার জন� নানারকম ষড়য� করেত থােক। 

লাউেসন �গৗেড় �পৗছােল তােক গাছ তলায় রাি�যাপন করেত হয় এবং মহামেদর 

চ�াে� তােক হািতেচার বেল রাজদরবাের হািজর করা হেল �স �গৗড়রােজর কােছ 

িনেজেক িনেদ�াষ �মাণ কের এবং উপহার িহসােব রাজার কাছ �থেক অ� উপহার 

�পেয় িনেজর �তমান পুন��ার কেরন। �েদেশ যা�াকােল লাউেসন নয়জন �ডাম 

�যা�ােক সে� িনেয় এেলন, এেদর মেধ� �ধান হেলন কালুেডাম,�স ময়নাগেড়র 

�সনাপিত হেয় �ী লখাইঁেক িনেয় গড় র�া করেত লাগেলন। এিদেক মহামদ 
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কূটেকৗশেলর �ারা �গৗেড়�রেক বুিঝেয় লাউেসনেক কাম�প পাঠান িবে�াহী 

সাম�েদর দমন করার জন�। িক� বষ�ার ভরা ��পু� পার কের যু� করেত যাওয়া 

অস�ব, িক� লাউেসন �গৗেড়র রাজমাতা �দ� ম�পূত কাটািরর সাহােয� ��পুে�র 

জল �িকেয় কাম�প জয় করল সহেজই। কা�ূপ িবজয় কের িফরবার সময় 

লাউেসন কাম�েপর রাজকন�া কিল�ােক িববাহ কেরন এবং এেক এেক 

ম�লেকােটর রাজকন�া অমলােক, বধ�মান রাজকন�া িবমলােক প�ী�েপ লাভ কের 

সগেব� ও সেগৗরেব �গৗেড় িফের এেলন। 

 িসমুলার রাজা হিরপােলর কন�া কানাড়ােক �গৗেড়�র িবেয় করেত চাইেল 

কানাড়া তােক একিট �লাহার গ�ার কাটেত িদেলন এবং িতিন িবফল হেল মহামদ 

ষড়য� কের লাউেসনেক িদেয় তারঁ হেয় গ�ার কাঁটার িনেদ�শ িদেল লাউেসন 

সহেজই �সই কােজ সফল হন এবং কানাড়া তার অ�ীকার মত লাউেসনেকই 

পিত�েপ �হণ করেল �গৗেড়�র লাউেসেনর উপর অ�স� হন। এিদেক মহামদ 

তার ষড়যে� বারবার ব�থ� হেলও �ধয� হারানিন। এবার �স পরামশ� িদল �ঢকুেরর 

িবে�াহী সাম� রাজা ইছাই �ঘাষেক উৎখাত করার জন� লাউেসনেক পাঠােত। 

রাজােদেশ লাউেসন অজয় নেদর তীের ইছাই �ঘােষর বীর �সনাপিত �লাহাটা 

ব�েরর সে� তুমুল যুে� তােক পরািজত কের তার কাটা মু�ু পাঠান �গৗেড়�েরর 

কােছ; িক� মহামদ �সই কাটা মু�েক লাউেসেনর মায়াম�েক পিরণত কের ময়নায় 

পাঠােল তা �দেখ লাউেসেনর িপতা মাতা �শাকাকুল হেলন এবং তার �ীরা সহমরেণ 

জেন� �তির হেলন। িক� ধম�ঠাকুর হনুমানেক পািঠেয় �কৃত ঘটনার উ� ঘাটন 

কেরন। মহামদ বুঝেত �পেরেছ �য, লাউেসন ধম�ঠাকুেরর কৃপাদৃ� বেলই �স 

অেজয়; তাই মহামদ িনেজও ধেম�র পূজায় �তী হন। িক� শেঠর পূজা ধম�ঠাকুর 

�হণ করেলন না। এবার মহামদ ষড়য� কের �গৗেড় অিবরাম বৃি� পাত করােলন, 

তখন �গৗেড়�র লাউেসেনর �র� হন। লাউেসন অসাধ�সাধেনর জন� ধম�ঠাকুেরর 

তপস�া কের পি�েম সূেয�াদয় ঘটেনার জন� অ�ীকার হেলন। লাউেসন যখন 

তপস�ায় রত তখন মহামদ �সন� িনেয় কালুেডােমর সে� ষড়য� কের ময়নাগড় 
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দখল করেত �গল। িক� কালুেডােমর �ী লখাই �ডামনীর অনুেরােধ কালু মহামেদর 

সে� যুে� যান এবং িনহত হন। রাণী কিল�াও যুে� �াণ হারান, অবেশেষ কানাড়া 

ও ধমনী মহামদেক পরািজত কের নগর র�া কেরন। অন�িদেক যখন লাউেসন 

তপস�া কেরও িসি�লাভ করেত পারিছেলন না তখন সামুলার পরামেশ� তার মাথা 

�কেট আ�েন আ�িত িদেল ধম�ঠাকুর স�� হন এবং অমাবস�ার রােত পি�মাকােশ 

সূেয�াদয় ঘিটেয় লাউেসনেক জয়ী কেরন। �গৗেড়র িবপদ �কেট �গল এবং মহামেদর 

কু�েরাগা�া� হেলও পের ধেম�র কৃপায় র�া পান। লাউেসন যথাসমেয় পু� 

িচ�েসনেক রাজ�ভার িদেয় �গ�ােরাহন কেরন। 

ধম�ম�লকাব� আ�িলক হেলও মনসাম�ল, চ�ীম�ল কােব�র মেতাই জনি�য় 

িছল, এেতা কিবর সাধনা আর �কান ম�লকাব� (মনসাম�ল ও কািলকাম�ল কাব� 

ব�তীত) রচনায় িনেয়ািজত হনিন। তেব ধম�ম�লকাব� রিচত হেয়েছ �কবল একিট 

সীিমত এলাকায়। ধম�ম�লকাব� রচনা কেরেছন অ�া�ণ, চ�াল সবাই; যা অনন� ও 

���পূণ�। তাই �দখা জায় ধম�ঠাকুেরর পূজায় সব�ে�ণীর সব�জেনর অিধকার ও ��া 

িছল। তাছাড়া আেগই বেলিছ সব��েরর সকল �কার চিরে�র মানুেষর সমােবশ 

ঘেটেছ কািহনীেত। রাজদরবার �থেক পণ�কূিটর িকছুই বাদ যায়িন, আবার রাজা ও 

�ডাম সমান ময�াদায় এবং ��ে� �িতি�ত। যু�, ষড়য�, িহংসা, �িতিহংসা, বীর�-

ভী�তা, ��ম-�তারণা, দাির��-ঐ�য� �ভৃিত জীবেনর যা িকছু সবই ধম�ম�লকােব� 

পাওয়া যায়। তাছাড়া �পকথা, উপকথা, �তকথা, শা�কথাও রেয়েছ। তাই সব িদক 

িমিলেয় সব �িচর মানুষেক আকৃ� করার উপাদান বা উপকরেণর সম�য়-সমােবশ 

ঘেটেছ ‘ধম�ম�ল’ কােব�, যা অনন�। 

ধম�ম�েলর উ�ব এবং কাব�কািহনীর সাধারণ পিরচেয়র সােথ িজ�াস� 

ধম�ম�েলর আিদ কিব �ক? ঘনরাম চ�বত�ীর কােব�র ব�না �সে� কিব বেলেছন 

‘ময়ূরভে� বি�ব সংগীত আদ� কিব’। এই ময়ূরভ�ই �য ধম�ম�েলর আিদ কিব তা 

�� হয় তা৬র কােব� বারবার ময়ূরভে�র স�� উে�খ �দেখ। ঘনরাম িলেখেছন – 
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                         “হাক�পুরাণ মেত         ময়ূরভে�র পেথ 

                                    �ানগম� �ধম�সভায়।”২২   

ঘনরাম ছাড়াও �পরাম চ�বত�ী, মািনক গা�ুলী, সীতারাম দাস – এর মেতা অেনেকই 

কাব� রচনা �সে� ময়ূরভে�র ব�না কেরেছন। এরপর �েম আিদ �পরাম, �পরাম 

চ�বত�ী, মািনক গা�ুলী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, ঘনরাম চ�বত�ী, সহেদব 

চ�বত�ী, নরিসংহ বসু, ধম�দাস �বদ�, �দয়রাম সাউ অেনেকই ধম�ম�লকাব� িলেখেছন। 

এেদর অেনেকরই নােমর সে� ‘রাম’ যু�, কারণ ��প বলা �যেত পাের ধম�পূজার আিদ 

�বত�ক ও �চারক রামাই পি�েতর নােমর �ভােবর ফল; বা �কান �কান নাম একিট 

িবেশষ অ�েল ব�কাল জনি�য় থােক। তেব আমােদর আেলাচ� কিবরা হল ময়ূরভ�, 

�পরাম চ�বত�ী, মািনক গা�ুলী, ঘনরাম চ�বত�ীর কাব�। আমরা অধ�ায় ধের আেলাচনা 

কােল তাঁেদর কিব পিরচয়, রচনাকাল, কাব�-কািহনীর িব�ৃত পিরচয় তুেল ধরব।   
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ি�তীয় অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

ম�লকাব� মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র একিট �ত� ধারা। ম�লকাব�েক প�ীবাংলার 

মািটর স�দ বেল অিভিহত করা হয়। ম�লকাব��িল বাংলােদেশর �লৗিকক জীবেনর সে� 

ওতে�াত ভােব জিড়ত। বাংলােদশ আয� অিধকার ভু� হওয়ার অেনক আেগ �থেকই আিদম 

জনজািতর �লােকরা িনজ িনজ িচ�া ভাবনা অনুসাের তােদর সমাজ ব�ব�ায় আচার, সং�ৃিত 

ও জীবনযা�ার পিরক�না কেরিছল। পরবিত�েত �জন-�বৗ�-�া�ণ� �ভােবর ফেল আয�-

অনােয�র সংিম�েণর ফেল বাংলােদেশর �লাকসমােজর আিদম �দব-ভাবনা ও ধম�-সং�ৃিত �েপ 

ও ভােব পিরবিত�ত হেয়েছ। িক� মূল কাঠােমা পুেরাপুির পা�ায়িন। এর ফল��প প�দশ 

শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী পয�� রিচত �লৗিকক-�দবভাবনা সমৃ� লীলা-মাহা�� কথা 

পাঁচািল আকাের ম�লকােব�র �প িনেয়েছ। ম�লকাব� ধারায় আমরা সব��থেম পাই 

মনসাম�লকাব�েক, এরপর এেক এেক চ�ীম�ল, ধম�ম�ল কাব�েক। ম�লকাব� ধারায় 

ধম�ম�লকােব�র আিবভ�াব স�দশ শতা�ীেত। �সিদক �থেক ধম�সািহত� অেনকটাই নতুন। 

মনসাম�ল, চ�ীম�ল কােব�র মেতা িব�ারও ঘেটিন, তা বাংলােদেশর একিট িনিদ�� অ�েলই 

সীমাব� িছল। ধম�ঠাকুেরর পুজা বাংলােদেশর রাঢ় অ�েল ব�াপকভােব পূিজত ও �চািরত। 

তথািপ ধম�ঠাকুেরর ��প, উ�ব ইিতহাস ও ধম�ম�লকােব�র কাব�কথার সািহিত�ক মূল� 

অ�ীকার করা যায় না। আমরা পূেব�ই ধম�ম�লকােব�র উ�ব ইিতহাস ও কােব�র সাধারণ 

পিরচয় স�েক� ধারণা লাভ কেরিছ।  

ধম�ঠাকুেরর পুজার নানান রীিত-নীিত, �লৗিকক ঐিতহ�, ধম�েদবতার পিরচয় ও িন� 

সমােজ ধম�ঠাকুেরর �িত�া �থেক রাঢ় অ�েল ধম�ঠাকুেরর আিধপত�, ��প স�েক�। 

ধম�ঠাকুর রাঢ় অ�েলর িন�বেণ�র আরাধ� �দবতা হেলও ধম�ঠাকুর পরবিত�েত সমােজর সকল 

��িণর মানুেষর কােছই পূিজত হেতন। ধম�ঠাকুেরর পুজায় িন�ে�িণর �লােকরা �পৗরিহত�   
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করেলও সমেয়র সােথ সােথ �া�ণরাও ধেম�র পুজায় িনেজেদর িনেয়ািজত কেরন। অন�িদক 

�থেক �দখা যায় ধম�ম�লকােব�র রচিয়তারাও সকেলই হয় �া�ণ বা উ�বৃ� ��ণীর।  

রােঢ়র অ��জ ��িনর মেধ� �ডাম, বাগদী, হাঁিড়, চ�াল ইত�ািদ জািত রেয়েছ। এই 

অ��জ জািতর মেধ� ধম�ঠাকুেরর পূজার �চলন িছল, পরবত�ীেত তা অন�ান� জািতর মেধ�ও 

ছিড়য়া পেড়। ধম�ম�ল কােব�র মূল অবল�ন রাঢ় অ�েল বসবাসকারী জনজািতর জীবনকথা, 

পিরেবশ, সং�ৃিত ও বীর�। ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলার �য অ�েল সীমাব� িছল তা রাঢ় নােম 

পিরিচত িছল এবং ধম�ঠাকুেরর পূজা এই িনিদ�� অ�েলই সীমাব� িছল। ি�ি�য় প�দশ 

শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী পয�� সময়সীমার মেধ� ধম�ঠাকুরেক িনেয় ধম�ম�লকাব� রিচত 

হেয়িছল এবং ধম�ম�লকােব� ঐ অ�েলর �বিশ��ই িবধৃত হেয়িছল। ধম�ম�ল কােব�র কিবরাও 

রাঢ় অ�েল বসবাসকারী িছেলন।  

ঘনরাম চ�বত�ীর কােব�র ব�না �সে� কিব বেলেছন ‘ময়ূরভে� বি�ব সংগীত আদ� 

কিব’। এই ময়ূরভ�ই �য ধম�ম�েলর আিদ কিব তা �� হয় তারঁ কােব� বারবার ময়ূরভে�র 

স�� উে�খ �দেখ। ঘনরাম িলেখেছন – 

                                    “হাক�পুরাণ মেত       ময়ূরভে�র পেথ 

                                      �ানগম� �ধম�সভায়।”১  

ঘনরাম ছাড়াও �পরাম চ�বত�ী বেলেছন – 

“ময়ূর ভ� কৃপাি�ত �হল করতার। 

মরেত ধেম�র গীত কিরেত �চার।।”২ 

মািনক গা�ুিল িলেখেছন – 

“বি�য়া ময়ূরভ� কিব সুেকামল। 

ি�জ �মািণক ভেণ �ধম�ম�ল।।”৩ 

মািনক গা�ুলী, সীতারাম দাস – এর মেতা অেনেকই কাব� রচনা �সে� ময়ূরভে�র ব�না 

কেরেছন। এরপর �েম আিদ �পরাম, �পরাম চ�বত�ী, মািনক গা�ুলী, সীতারাম দাস, 

রামদাস আদক, ঘনরাম চ�বত�ী, সহেদব চ�বত�ী, নরিসংহ বসু, ধম�দাস �বদ�, �দয়রাম সাউ  



41 

 

 

অেনেকই ধম�ম�লকাব� িলেখেছন। এেদর অেনেকরই নােমর সে� ‘রাম’ যু�, কারণ ��প 

বলা �যেত পাের ধম�পূজার আিদ �বত�ক ও �চারক রামাই পি�েতর নােমর �ভােবর ফল; বা 

�কান �কান নাম একিট িবেশষ অ�েল ব�কাল জনি�য় থােক। তেব আমােদর আেলাচ� কিব 

হল ধম�ম�েলর আিদ কিব ময়ূরভ�।  

 ময়ূরভে�র �কান পূণ�া� পুিথ পাওয়া যায়না। বস� কুমার চে�াপাধ�ায় ময়ূরভে�র 

‘�ধম�পুরাণ’ নাম িদেয় ব�ীয় সািহত� পিরষদ �থেক একিট বই �কাশ কেরন। তেব এর 

�কান মূল পুিথ বা �কান অনুিলিপ পাওয়া যায় না। ময়ূরভে�র পুিথ িনেয় অেনক মতেভদ 

আেছ। তেব আমােদর আেলাচ� ময়ূরভে�র �া� পু�কিট অ�য়কুমার কয়াল ও িচ�া �দব 

স�ািদত। ময়ুরভে�র কােব�র নাম ‘হাক�-পুরাণ’। ঘনরাম চ�বত�ী বেলেছন – 

                         “হাক�পুরাণ মেত         ময়ূরভে�র পেথ”৪ 

তেব হাক�পুরাণ বেল �ত� �কান �লখা কিবর �নই। ময়ূরভ� সব��ই তারঁ কাব�েক 

‘ধম�পুরাণ’, ‘�ধম�পুরাণ’ বেল অিভিহত কেরেছন। 

 ধম�ম�ল কােব�র কাব� কািহনীর সাধারণ পিরচয় পেব�র একিট সম�ক ধারনা �নওয়া 

যাক, �গৗড়রােজর মহাপা�, তারঁ শ�ালক মহামদ চ�া� কের �সামেঘাষ নােম এক �গায়ালােক 

রাজকর না িদেত পারায় তােক ব�ী কের রােখ। রাজা একিদন মহামদেক িনেয় মৃগয়া করেত 

িগেয় �সামেঘাষেক ব�ী অব�ায় �দেখন এবং তােক মুি� �দন। িক� �সামেঘােষর পু� ইছাই 

�ঘাষ িছেলন �বল �তােপর অিধকারী, িতিন ি�ষ�ীর শাসনকত�া কণ�েসনেক পরািজত কের 

ইছাই �ঘাষ �ঢকুরগড় �াপন কের �াধীন সাম� রাজায় পিরণত হেলন। �গৗেড়�র তােক 

পরািজত করার জন� নয়ল� �সন� পাঠান, িক� অজয় নেদর বন�ায় তার �সন� �ভেস যান 

এবং �সই সে� কণ�েসেনর ছয়পু� মারা যান যুে�। কণ�েসেনর প�ীও আ�হত�া করেল িতিন 

�শােক –দুঃেখ মূহ�মান হেয় �গৗেড় এেস আ�য় �নন। তখন �গৗেড়�র তার শ�ািলকার সে� 

কণ�েসেনর িববাহ �দন মহামেদর অমেতই। িবেয়র পর কণ�েসন ময়নাগেড়র সাম� হেয় স�ীক 

বসবাস �� কেরন। এিদেক মহামেদর কাম�প অিভযান কােল তার অনুপি�িতেত র�াবতীর  
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বৃ� বেরর সে� িববাহ হওয়ায় তােদর সে� স�ক� �ছদ কেরন। এমন সমেয় একিদ কণ�েসন 

িবনা িনম�েণ �গৗেড় আসেল মহামদ তােক আঁটকুড়া বেল �বান-ভ�ীপতীেক অস�ান কের 

বেল, ‘ব��া যার রমণী আপিন আঁটকুড়া’। র�াবতী অপমািনত হেয় স�ান লােভর জন� নানা 

ধরেনর ঔষেধর ব�বহার ও তুকতােকর আ�য় �নন। অবেশেষ ধেম�র পূজারী রামাই পি�েতর 

উপেদেশ ধম�ঠাকুেরর কৃপা �ত�াশী হেয় শােলভর করার �ত পালন কের। ধম�ঠাকুর র�াবতীর 

অসাধ� সাধেন স�� হেয় তােক �াণ দান কের পু� স�ােনর বড় িদেলন। যথাসমেয় 

পু�স�ােনর জ� হল; নাম রাখা হল লাউেসন এবং তার �খলার স�ী িহসােব কপূ�র �সন নােম 

আর একিট িশ�র জ� �দন। দুই ভাই যু�িবদ�ায় পারদশ�ী হেয় উঠল, তারা �গৗড়রােজর হেয় 

তােদর �নপুণ� ও বীর� �মাণ করার জন� চ�ল হেয় ওেঠ। 

এরপর লাউেসন �গৗড় যা�া কেরন এবং পেথ নরখাদক বাঘ ও কুমীর হত�া কের 

লাউেসন �থম বীর� অজ�ন কেরন। �গৗড় যা�াকালীন জামতী নগেরর নারীরা তােক �লু� 

করার �চ�া কের এবং নারীরাজ� �গালাহােটর নারী নয়ানী তােক �হঁয়ালী �� কের ব�ী 

করেত চাইেল লাউেসন ধেম�র কৃপায় �সই ব�ন �থেক মু� হন। এিদেক মহামদ লাউেসনেক 

জ� করার জন� নানারকম ষড়য� করেত থােক। লাউেসন �গৗেড় �পৗছােল তােক গাছ তলায় 

রাি�যাপন করেত হয় এবং মহামেদর চ�াে� তােক হািতেচার বেল রাজদরবাের হািজর করা 

হেল �স �গৗড়রােজর কােছ িনেজেক িনেদ�াষ �মাণ কের এবং উপহার িহসােব রাজার কাছ 

�থেক অ� উপহার �পেয় িনেজর �তমান পুন��ার কেরন। �েদেশ যা�াকােল লাউেসন 

নয়জন �ডাম �যা�ােক সে� িনেয় এেলন, এেদর মেধ� �ধান হেলন কালুেডাম, �স ময়নাগেড়র 

�সনাপিত হেয় �ী লখাইেক িনেয় গড় র�া করেত লাগেলন। এিদেক মহামদ কূটেকৗশেলর 

�ারা �গৗেড়�রেক বুিঝেয় লাউেসনেক কাম�প পাঠান িবে�াহী সাম�েদর দমন করার জন�। 

িক� বষ�ার ভরা ��পু� পার কের যু� করেত যাওয়া অস�ব, িক� লাউেসন �গৗেড়র 

রাজমাতা �দ� ম�পূত কাটািরর সাহােয� ��পুে�র জল �িকেয় কাম�প জয় করল 

সহেজই। কা�ূপ িবজয় কের িফরবার সময় লাউেসন কাম�েপর রাজকন�া কিল�ােক িববাহ  
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কেরন এবং এেক এেক ম�লেকােটর রাজকন�া অমলােক, বধ�মান রাজকন�া িবমলােক 

প�ী�েপ লাভ কের সগেব� ও সেগৗরেব �গৗেড় িফের এেলন। 

 িসমুলার রাজা হিরপােলর কন�া কানাড়ােক �গৗেড়�র িবেয় করেত চাইেল কানাড়া 

তােক একিট �লাহার গ�ার কাটেত িদেলন এবং িতিন িবফল হেল মহামদ ষড়য� কের 

লাউেসনেক িদেয় তাঁর হেয় গ�ার কাটঁার িনেদ�শ িদেল লাউেসন সহেজই �সই কােজ সফল 

হন এবং কানাড়া তার অ�ীকার মত লাউেসনেকই পিত�েপ �হণ করেল �গৗেড়�র 

লাউেসেনর উপর অ�স� হন। এিদেক মহামদ তার ষড়যে� বারবার ব�থ� হেলও �ধয� 

হারানিন। এবার �স পরামশ� িদল �ঢকুেরর িবে�াহী সাম� রাজা ইছাই �ঘাষেক উৎখাত করার 

জন� লাউেসনেক পাঠােত। রাজােদেশ লাউেসন অজয় নেদর তীের ইছাই �ঘােষর বীর 

�সনাপিত �লাহাটা ব�েরর সে� তুমুল যুে� তােক পরািজত কের তার কাটা মু�ু পাঠান 

�গৗেড়�েরর কােছ; িক� মহামদ �সই কাটা মু�েক লাউেসেনর মায়াম�েক পিরণত কের 

ময়নায় পাঠােল তা �দেখ লাউেসেনর িপতা মাতা �শাকাকুল হেলন এবং তার �ীরা সহমরেণ 

জেন� �তির হেলন। িক� ধম�ঠাকুর হনুমানেক পািঠেয় �কৃত ঘটনার উ� ঘাটন কেরন। মহামদ 

বুঝেত �পেরেছ �য, লাউেসন ধম�ঠাকুেরর কৃপাদৃ� বেলই �স অেজয়; তাই মহামদ িনেজও 

ধেম�র পূজায় �তী হন। িক� শেঠর পূজা ধম�ঠাকুর �হণ করেলন না। এবার মহামদ ষড়য� 

কের �গৗেড় অিবরাম বৃি� পাত করােলন, তখন �গৗেড়�র লাউেসেনর �র� হন। লাউেসন 

অসাধ�সাধেনর জন� ধম�ঠাকুেরর তপস�া কের পি�েম সূেয�াদয় ঘটেনার জন� অ�ীকার হেলন। 

লাউেসন যখন তপস�ায় রত তখন মহামদ �সন� িনেয় কালুেডােমর সে� ষড়য� কের ময়নাগড় 

দখল করেত �গল। িক� কালুেডােমর �ী লখাই �ডামনীর অনুেরােধ কালু মহামেদর সে� যুে� 

যান এবং িনহত হন। রাণী কিল�াও যুে� �াণ হারান, অবেশেষ কানাড়া ও ধমনী মহামদেক 

পরািজত কের নগর র�া কেরন। অন�িদেক যখন লাউেসন তপস�া কেরও িসি�লাভ করেত 

পারিছেলন না তখন সামুলার পরামেশ� তার মাথা �কেট আ�েন আ�িত িদেল ধম�ঠাকুর স�� 

হন এবং অমাবস�ার রােত পি�মাকােশ সূেয�াদয় ঘিটেয় লাউেসনেক জয়ী কেরন। �গৗেড়র  
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িবপদ �কেট �গল এবং মহামেদর কু�েরাগা�া� হেলও পের ধেম�র কৃপায় র�া পান। 

লাউেসন যথাসমেয় পু� িচ�েসনেক রাজ�ভার িদেয় �গ�ােরাহন কেরন। 

তেব ময়ূরভে�র কাব�িট আদ�� খি�ত। পূণ�া� �কান পুিথ পাওয়া যায়িন। তাই আমরা 

�সই খি�ত পুিথ �থেকই ময়ূরভে�র কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� 

অে�ষণ করার �চ�া করব। ময়ূরভে�র কােব�র কািহনী �� হেয়েছ এ�পভােব। �গৗেড়�র 

মহামেদর কথায় যখন লাউেসনেক ব�ী করেল ধম�ঠাকুর �গৗেড়�রেক �ে� �দখা িদেয় বেলন 

লাউেসনেক ব�ী অব�া �থেক মুি� �দন। এরপর এেক এেক লাউেসেনর সে� কালুর সা�াৎ, 

লাউেসেনর কিল�ােক িববাহ করা, এবং সামুলায় িগেয় কানাড়ােক িববাহ করার কািহনী। 

সবেশেষ আেছ হনুমােনর অজেয়র জলেক কােনর িভতর ঢুিকেয় িনেয় লাউেসনেক নদী পার 

করেত সাহায� করা ও ইছাইেয়র সে� যু� এবং ইছাইেক বধ করার কািহনী। এরপর লাউেসন 

�েগ� আেরাহন করেল ময়ূরভে�র কােব�র কািহনী সমা� হয়।  

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 �ী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�ঠাকুর ও তারঁ পূজা �চার প�িতর লে��ই ধম�ম�ল কাব� রিচত। �চিলত 

‘মনসাম�ল’ ও ‘চ�ীম�ল’ কােব�র কািহনী অেপ�া এই কােব�র কািহনী িবশাল এবং ব�াপক।  
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উে�িখত দুিট ম�লকােব� িবেশষ অ�ল, িবেশষ �গা�ী জীবেনর ইিতহাস বিণ�ত �ণই। িক� 

ধম�ম�ল কােব�র কািহনী কাঠােমা উপাদান িহসােব রাঢ় অ�েলর �ডাম, বাগদী, দুেল ইত�ািদ 

অ��জ ��ণীর জীবন কথােক �হণ করা হেয়েছ। ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চার এই কােব�র �ধান 

উে�শ� হেলও মধ�যুেগর �রামাে�র মত এর মূল ব�ব� হল যু�-িব�হ ও বীররস এবং 

ধম�ঠাকুেরর পূজায যারা িনেয়ািজত তারা সকেলই রাঢ় অ�েলর �া�ণ। তারা রাঢ় অ�েলর 

অ��জ ��ণীর মানুষ। এই অ��জ ��িণর �দবতা ধম�ঠাকুেরর মাহা� রচনাই কােব� তুেল ধরা 

হেয়েছ। 

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। �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 

�বিচ�� অে�ষণ।  

সািহত� ও সমাজ ওতে�াত ভােব জিড়ত। রচিয়তা িনেজ সামািজক মানুষ বেল 

সামািজক িবষেয়র উপাদানেক উেপ�া করেত পােরনিন। ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কাব� মূলত 

ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চারক ম�লকাব� হেলও অ�াদশ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র সমাজ িচ� 

�সখােন �িতফিলত হেয়েছ। যিদও এই কােব� সমাজ িচ� স�ান করার একটু অসুিবধা আেছ। 

কারণ অেনকে�ে�ই সুখ-দুঃেখর বণ�নায় কিবর ক�না িমেশ যায়। এই ক�না �থেকই যথাথ� 

সামািজক �স�িট িনণ�য় করা িকছুটা দুঃসাধ� বেট, তবুও কিব তাঁর বা�ব অিভ�তার 

�িতফলন ঘটােত �ভােলনিন। ম�লকােব� তৎকালীন সমােজর িবিভ� রীিত-নীিত, আচার-

আচরন, সং�ার-িব�াস িব��তার সে� তুেল ধেরেছন ময়ূরভ� তারঁ কােব�। সমােজর 

রাজরাজরা �থেক �� কের মধ�িব� অ��জ সমােজর মানুেষর চলমান জীবেনর ছিব ফুেট  
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উেঠেছ। তৎকালীন সমাজেক জানেত বুঝেত �গেল ম�লকােব�র কিবেদর অবদান অ�ীকার 

করা যায় না। জ� �থেক �� কের মৃতু� পয�� মানুষেক িনেয় িবিভ� সামািজক আচার, রীিত-

নীিত বত�মান। �যমন – জ� স�া�, গভ�াব�ায় সাধভ�ণ, জাতকম�, ষ�ীপুজা, অ��াশন 

নানািবধ রীিত-নীিত ল� করা যায়। এই �লাকজীবন তথা বাঙািল জনসমােজর জীবনাচরেণর 

িবিভ� িদক �িলই ফুেট উেঠেছ এই ম�লকাব� �িলেত। একটা �গাটা সমাজ যখন সািহেত� 

�ান পায় তখন �সই সমােজর সােথ সােথ �সই সমাজ মানুেষর আচার-আচরণ, রীিত-নীিত, 

তােদর কৃি� সবই ফুেট উঠেব। ম�লকাব� �িলেত তারই বা�ব িচ� অি�ত হেয়েছ। 

�দবেদবীর মাহা�� �িত�া করা মূল ল�� হেলও �লাকসং�ৃিতর �লাকায়ত ধারােক অবল�ন 

কেরই ম�লকােব�র জয়যা�া। কারণ ছড়া, �তকথা, পাঁচািল, �লাককথা এবং �সই �লাকায়ত 

মানুেষর রীিত-নীিত, �থা, প�িত, িব�াস, সং�ার, উৎসব ইত�ািদ িছল ম�লকাব� গঠেনর মূল 

উৎস। 

মধ�যুেগ সমাজ ব�ব�ায় সামািজক ও পািরবািরক মানুেষর মেধ� স�েক�র একিট 

�যাগসূ� বত�মান। সািহত� সমােজর দপ�ন – �স কারেনই সািহেত� সমাজ জীবেনর �িতফলন 

অবশ��াবী। ময়ূরভে�র কােব�র সমাজ িচ� আেলাচনা �সে� বলা যায় – �লখকগণ সামািজক 

মানুষ বেলই সমাজৈচতেন�র �কাশ ঘেট সািহেত�। স�দশ শতেকর সমকালীন সমাজ 

ইিতহােসর পিরচয় এই কােব� �িতফিলত হেয়েছ। কিব কখন কখন ক�নার জগেত চেল 

�গেলও �সই fantacy-র জগৎ �থেক বা�েবর জগেত িবচরন কেরেছন অিধকাংশ ��ে�ই। 

ধম�ম�েলর নানা অেলৗিকক কািহিনর মেধ�ও কিব তার বা�ব �বাধ হারানিন। তাই ময়ূরভে�র  

ধম�ম�ল কাব�িট স�দশ শতেকর সমাজ কথার মূল�বান দিলল হেয় উেঠেছ। 

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

তােকই �লাকাচার বলা হয়। ময়ূরভ� তারঁ ধম�ম�ল কােব� সমাজ সং�ৃিতর বণ�না করেত িগেয় 

িবিভ� �লাকাচার ও �লাকািব�ােসর বণ�না কেরেছন। �সই িবষয় ব�র অে�ষণ করাই হেব 

আমােদর মূল ল��। সমাজেগা�ীর দীঘ�িদন ধের চেল আসা আনু�ািনক আচরণই �লাকাচার 

িহেসেব পািলত হয়। �তমিন �গা�ীব� মানুেষর ঐিতহ�বাহী িব�াসই হল �লাকিব�াস।  
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�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।  

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। িববাহকালীণ �য আচার-সং�ার�িল পালন করা হয়, 

তারও িতিন পু�ানুপু� বণ�না িদেয়েছন। বাঙািল সমােজ িববাহ িঠক করা অথ�াৎ পা�-পা�ী 

�দখােনা �থেক �� কের িববাহ সমাি� পয�� নানা আচার, রীিত-নীিত, সং�ার পালন করা 

হেয় থােক। িববাহ উপলে�� নান ধরেণর �লাকাচার-সং�ার পালন করা হত। �লাকাচার 

পালেনর অ� িহসােব �থেমই বর-কেনর অিধবাস অনু�ান পালন করা হত। অিধবাস 

উপলে�� একিট বরণ ডালা সাজােনা হত। �সখােন ধান, দূব�া, চ�ন, হির�া, ফল, ফুল, িঘ, 

দই, �সানা, �পা, তামা, �গারচনা ইত�ািদ নান �কার �ব� বরণ ডালােত রাখা হত –  

“�ান করাইঞা দ��� করাইল ভ�ন। 

�বাক তা�ুেল �কল মুেখর �সাধন।। 

পুরনািরগেন কের িবভার ব�হার। 

নাড়ায় আে��র হািড় দুই সাতবার।। 

�হনমেত কিল�ার সুভ িবভাহ হয়।”৫ 

এই সকল বণ�না সমাজ বা�বতার জীব� দিলল। সমােজ �ববািহক ��ে� িবিভ� 

আচার-অনু�ােনর তথ� উেঠ আেস। কিল�ার িববাহ ধায� হওয়ার গােয় হলুদ পেব�র 

�লাকাচােরর অনন� বণ�না, চ�াতপ টাঙােনা, িবিভ� ম�লবাদ�, সুরঝ�ার, �হমঘট �াপন, 

�া�ণ �ারা �বিদক িনয়েম িববাহ স�� করার কথা িলিপব� আেছ। অিধবাস অনু�ােন 

পুেরািহত নানা ম� পের অিধবােসর কাজ স�� কেরন এবং পুেরািহত তা বর ও কেনর 

মাথায় �ঠিকেয় আশীব�াদ করেতন। অিধবােসর পর �ষাড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, 

না�ীমুখ অনু�ান ইত�ািদ �লাকাচার পািলত হত। মািটেত িবিভ� �কার আ�না িদেয় তার 

উপর িসঁদুেরর �ফাটঁা িদেয় �ষাল �দবীর শি�র পূজা করা হত। এরপর বসুধারা অনু�ােন �দখা  
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যায়, ঘেরর পূব� বা উ�র িদেকর �দওয়ােল নািভ সমান উ�তায় �গাবেরর তাল লািগেয় 

�সখােন কির লািগেয় িদেয় বসুধারা পূজা করা হত। িনজ িপতৃপু�ষেক �রণ কের অ� জল 

উৎসেগ�র জন� পািলত �লাকাচারেক বলা হত না�ীমুখ অনু�ান বা বৃি��া�। িববাহ মানুেষর 

জীবেনর একিট মহৎ অনু�ান, �সখােন পূব�পু�েষর আশীব�াদ লােভর জন� না�ীমুখ �লাকাচার 

করা হত। বরযা�ী সহ পা�প� কন�ার বািড়েত উপি�ত হেল বরেক বরণ কের িনেয় যায় 

কন�ার মা।  

ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� রাঢ়বে�র সমােজর িববাহকালীন রীিতনীিতর পিরচয় পাওয়া 

যায়। রাঢ়বে� �সই সময় কেনর বািড়েত বরযা�ী যাওয়ার রীিত িছল। কেনর বািড়েত বর সহ 

বরযা�ী �পৗছােল চাল, �র, দই, খই, মালা ইত�ািদ �ব� িদেয় বরণ ডালা সািজেয় বরেক বরণ 

করা হত। বরণ করার পর বরেক সকেল িমেল ছাঁদনা তলায় িনেয় �যত। বরেক ছাঁদনা তলায় 

িনেয় যাওয়ার পর পািলত হত িববােহর সবেচেয় ���পূণ� �লাকাচার সাতপাক �ঘারা। 

সাতপােকর সে�ই মালাবদল ও �ভদৃি� স�� হত। িববাহকালীন �লাকাচাের আমরা �দখেত 

পাই সাতপাক �ঘারােনার সময় কেনেক একিট কােঠর িপঁিড়র উপর বিসেয় িনেয় কন�ার 

বািড়র জামাতাগণ ছাঁদনাতলায় দ�ায়মান বেরর চারপােশ দি�ণ িদক �থেক সাতবার �দি�ণ 

করত। এরপর কেনেক বেরর সামেন িনেয় এেস বর-কেনর মাথার উপর একিট নতুন কাপড় 

িদেয় �দওয়া হত, এই সমেয়ই বর-কেনর মেধ� �ভদৃি� হত। তারপের হত মালাবদল। 

�লাকাচার িহেসেব �ভদৃি�র সময় নারীরা উলু�িন িদেয় বর-কেনর উপর পু�বৃি� করেতন। 

সাতপােকর পর পুেরািহত একিট ঘেটর উপর বেরর হােতর উপর কেনর হাত �রেখ নতুন 

গামছা িদেয় তা �ঢেক �রেখ �বদ ম� পেড় িববাহকায� স�� করেতন। রাঢ়বে� িববাহকালীন 

�লাকাচােরর মেধ� আমরা কন�া স�দােনর মেতা �লাকাচার রীিতর উে�খ পাওয়া যায়। কন�ার 

িপতা বেরর হােত নানা �ব�ািদ তুেল িদেয় কন�া স�দান করেতন। কেনর িপতার কন�াদান 

করার পর িববােহর সব�েশষ �লাকাচার িসঁদুর দান অনু�ান পািলত হত। বর কেনর মাথায় 

িসঁদুর পিরেয় িদেতন এবং বেরর িসঁদুর দােনর পর এেয়া�ীরা কেনর কপােল িসঁদুর পিড়েয় 

িদেতন। িববাহ কায� স�� হেল বর-কেন সকেলর আশীব�াদ িনেয় বাসর ঘের �েবশ  
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করেতন। মধ�যুগীয় ম�লকাব� ধারায় ময়ূরভ� তাঁর ধম�ম�ল কােব� তৎকালীন রাঢ়ব�ীয় 

সমােজর িববােহর �লাকাচার বা �লাকিব�ােসর �য বণ�না িদেয়েছন পাি�ত�পূণ� ভাষায়, তা 

মধ�যুেগর অন� �কান কিবর রচনায় এত িব�ৃত পিরসের পাওয়া খুবই দু�র। কানাড়া-

লাউেসেনর িববােহ িবিভ� বাজনা, �ভাজন রিসকতার সে� চতুে��ালার ব�বহার যুগ পিরেবেশ 

মািনেয় যায়। 

ময়ূরভে�র কাব� �থেক রাঢ়বে�র নারী-পু�ষ উভেয়র �সাধন ও সাজস�ার পিরচয় 

পাই। �পরােমর কােব� �দখা যায় ইে�র সভার নটী অ�বতী �েগ� নৃত� করার সময় নানা 

ধরেনর অল�ার পের িনেজেক সািজেয়েছন। সাজস�ার জন� িবিভ� �ব� গােয় মাখা হত, 

চ�ন িদেয় �দহ সুবািসত করা হত এবং মালতী ফুেলর মালা পের, কাজল পের, কপােল 

িসঁদুর পের, মুেখ পান িদেয় মুখ লাল কের িনেজেক সি�ত করেতন। �সইসে� িবিভ� 

ধরেনর গয়না পরেতন, �যমন – কােন কু�ল, নােক নাকছািব, হােত �সানার ক�ণ, বাজুব�, 

আঙুেল অ�ুরী, পােয় নুপুর, �খাঁপায় �সানার িচ�িন আঁটা থাকত তখনকার স�� বািড়র 

নারীেদর। তেব নারীেদর মেতা এেতা না হেলও রােঢ়র পু�েষরা িকছু িকছু গহনা পরেতন।  

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 যা�াকােল যা�ার �ভ-অ�ভ িবচার বাঙািল সমােজর অন�তম একিট সং�ার। �কাথাও 

যা�া কােল হাঁিচপড়া, িজিঠ �দখা, িবড়ােল রা�া কাটা, কু�� �দখা ইত�ািদেক অ�ভ বেল মেন 

করা হয়। 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। 

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�মণকােল এই সম� অ�ভ 

ইি�েতর কারণ �হতু তাঁর যু� জয় স�ব হয়িন বেল মেন কেরন। ময়ূরভ� তাঁর কােব� 

িলেখেছন -- 
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“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।।”৬ 

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 বামিদক �থেক পথ অিত�ম 

কের ডানিদেক যাওয়া অম�লসূচক বেল মেন করা হয়। 

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। ময়ূরভে�র 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 ময়ূরভে�র 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।। 
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আ�ার ভাসুর ��া তার জপ� মালা। 

স�ুেখ রিহল �দখ য়া�িল দুআরা।। 

�কমেন ছুইঞা মালা �হব বািহের। 

রািখেত নািরল য়ািজ কিহল �তামাের।।”৭ 

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। 

ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� �পাশাক পির�দ ও সাজস�ার িব�ৃত বণ�না িদেয়েছন। 

কিবেদর বণ�না �থেক জানা যায় সমােজ উ�-নীচ �ভেদ �পাশােকর রকম �ভদ িছল। সমােজ 

উ�ে�িণর মানুষেদর �পাশােকর রকম �বিচ�� �দখা যায়। িন�ে�িণর মানুষেদর �পাশােক 

�তমন �বিচ�� িছল না। পু�েষরা একখ� �নাংরা কাপড় আর নারীরা ল�া িনবারেণর মত ব� 

খ� পেড় থাকত। 

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

আব�, কখেনা বা িশিথল, আবার বৃি�গত সং�ােম মুখর। �দখা যায় �কান �কান মানুষ 

মূল�েবাধ তথা মানবতােবােধর উ�তম িশখের, আবার �কউ �কউ অবনিমত মূল�েবােধর 

�লেন। �ামী-�ী, িপতা-পু�, �াতা-ভি�, মামা-ভাে�, মািলক-�িমক স�েক� কখেনা গভীর 

�দয়পােশ আব�, কখেনা সােপ-�নউেল। �লাভ লালসা, কামনা-বাসনা ভরা মানুেষর উ�ান- 

পতেন র�মাংেসর সজীবতার পিরচয় �দান কেরেছ। 

কণ�েসন-র�াবতীর পু� লাউেসন সব�িবদ�া পার�ম, অ��জেদর ব�ু, বীরে�র 

অিধকারী। অ��জ ��ণীর মানুষেক িনজরােজ� বসিত �াপন কিরেয় ও বৃি�দান কের লাউেসন 

�যাগ� শাসক িহসােব �িতি�ত হেয়েছন। সুতরাং আমরা ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� 

মধ�যুেগর সমাজ ব�ব�ায় সমাজ-স�ার ও জীবনচচ�ার এক িবেশষ িদেকর উে�েষর পিরচয় 

লাভ কেরিছ। ঘনরাম অ�াদশ শতেকর কিব, তাই তার কােব� অ�াদশ শতেকর জনজীবেনর  
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ছিব আমরা �দখেত পাই। রাজা বা শাসন কত�ার সে� �জার একটা গভীর স�ক�, িবিভ� 

স�দােয়র িনজ দািয়ে� সমােজ অংশ�হন ও জীিবকা িনব�াহ কেরেছ এবং রাজার �িত 

আনুগেত� �ানপাত কের �দশ র�া কেরেছ, যা মধ�যুেগর যুগস�েদ পিরণত হেয়েছ। 

ধম�ম�ল কােব� আমরা রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিতর পিরচয় অনুস�ােন িবিভ� �লাকাচার, 

আচার-সং�ৃিতর পিরচয় �পেয়িছ। সমাজ-সং�ৃিতর ধারায় মৃতু�কালীন �লাকাচার একিট িবিশ� 

�লাকাচার। ধম�ম�ল কােব� ধম�ঠাকুেরর মাহা�� �কােশর কথা বিণ�ত হেয়েছ। িতিন এমন 

�কান কাজ �নই যা করেত পােরন না, িতিন সম� রকম অসাধ� সাধন করেত পােরন। তাঁর 

কৃপায় বা অসাধ� সাধেনর ফেল মৃত �লাকও �বঁেচ ওেঠন, িতিন িনঃস�ানেক স�ান লােভর 

বর �দন, ব��া নারীর �কাল আেলা কেরন, িতিন কু�েরাগীেক সু� কের তুেলন। ধম�ম�ল 

কােব� সাধারণ ভােব মৃতু�র �কান ঘটনা �নই। িক� ধম�ম�ল কােব� আমরা মৃতু�কালীন ঘটনার 

পিরচয় পাই। 

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

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

�িতিনিধেদর মেধ�। �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 সমােয 

�ম�করেণর িচ� উেঠ আসেত �দখেগিছ ধম�ম�ল কােব�। রমিত নগের দুই অ��জ ��িণর 

মানুেষর �� রাজৈনিতক চ�াে�র পিরচয় বহন কেরেছ। 

এভােবই িন�ে�িণর মানুেষরা তােদর জনজীবেন বারবার সংঘেষ� জিড়েয়েছ। এছাড়াও 

�দখা জায় ন� ��িণর মানুষেদর দইেয় �বগার খাটােনার �বণতাও মাওরা ল�� কির, জা 

উ�ে�িণর বা জমদার স�দােয়র মানুেষর ি�েদ�েশই হেয় থােক। অেঘারবাদল পালায় মহামদ 

�বগার খাটােনার জন� �কাটালেক িনেদ�শ িদেয়েছ। 
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ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় নগেরর বাইের চ�াল, �জেল, বাগিদ �ভৃিত 

জািতর সােথ সােথ বাইিত স�দােয়র মানুষ হিরহর বাইিতেকও বসবাস করেত �দিখ; যারা 

বাদ�য� বািজেয় বা চম� সাম�ীর কাজ কের জীবন অিতবািহত কের চেলেছ। তেব তারা িন�  

 

��িণর মানুষ হেলও তা�াও উ� স��দােয়র মানুেষর কােয �লেগেছ এবং যথােযাগ� স�ান 

লাভ কেরেছ। হিরহর বাইিত রাজার আনুগত� লাভ করায় �স রাজার িনেদ�িশত মি�ের 

বাদ�য� বাজােনার আম�ন �পেয়েছ, জা তার জািতগত স�া ও সততার পিরচয় বহন কেরেছ। 

মধ�যুেগ ম�লকাব� পােঠ আমরা একিট িবেশষ িবশয়েক ল�� কির। আমরা �সখােন �বশ িকছু 

দাস বৃি� কারী মিহলার �িরচয় �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। ঘনরােমর 

কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা �েনিছ, �য �দশ র�ােথ� িনেজেক আ�িনেয়াগ কেরেছ। 

দাসদাসীরা যথাসমেয় সুপরামশ� িদেয় �যা�ার ভূিমকায় অবতীণ� হেয় ধম�ম�ল কাব�েক 

মিহমাি�ত কেরেছ। 

  মধ�যুগীয় ম��ােব�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। ময়ূরভে�র 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 যু� যা�ায় অংশ িনেয়েছ। মেন �হায় 

তৎকালীন সমেয় যুে� �ডাম ��িণর মানুেষর �াধান� িছল অেনক �বিশ, �কননা যুে�র সব�াে� 

�ডাম �সন�রা থাকত। যু�যা�া �রণনায় ঘনরাম বিণক, �তিল, তাঁিত �ভৃিত জািতর কথাও 

বেলেছন – 

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

পিরচয় �পেয়িছ। ময়ূরভ� তাঁর ধম�ম�ল কােব� �খেট খাওয়া �ঁিড় স�দােয়র পিরচয় 
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িদেয়েছন, যারা িনেজেদর জীিবকা িহেসেব মদ �তরী ও �বচাও কােজর সে� যু�। তেব তারা 

�ধুমা� সুরা �তরী করাই নয় অন�ান� সমেয় তারা িদনমজুরী কের �ুিন�বৃি� িনবারণ কের 

থােক। ডম স�দােয়র �নশার রসদ �যাগান �দন এই �ঁিড় স�দায়, তা তােদর �নতা �ানীয় 

চির� িশবার কথায় জীব� �েপ ধরা পেড়েছ ঘনরােমর কােব�। িবিভ� স�দােয়র �লােকরা  

 

�িড় বািড়েত �য �কান সময় আ�মন করত সুরার জন�। জীবন সংরােম অ��জ জািত 

�ডােমেদর তােদর িনজ� জািতগত বৃি� �ছের তােদর অন� বৃি� �হন করেত �দখা িগেয়েছ। 

�ডাম জািতর কথােতই তা পির�ার হেয় যায়। পুরােনা বৃি�র কথা তারা �কানভােবই ভুলেত 

পােরিন। ঘনরােমর কােব� এই রােঢ়র অ��জ জািতর জীবন বৃি�র কথা �স� রেয়েছ। তারা 

হতদির��, খুবই কে�র সিহত িদন অিতবািহত কেরেছ। তেব নতুন রাজ� ময়নায় এেস তারা 

ঘরবািড়, পরেনর কাপড়, খাদ� �পেয়েছ এবং �সই সে� �পেয়েছ রাজার আনুগত�। এখােন 

আমরা �দখেত পাই চুড়া যখন শাকার সে� যুে� িল� হেয়েছ তখন শাকা তােক তার পুরােনা 

বৃি�র কথা মেন কিরেয় িদেয়েছ। রাঢ়বে� �চায়ার জািতর বসবাস িছল, তেব তারা জীিবকার 

স�ােন িবিভ� রাজার সে� িবিভ� রােজ� িগেয় বসবাস কেরেছ এবং িনেজেদর মেধ� যুে� িল� 

হেয়েছ।  

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

�কাশ কেরেছন নারীচিরে�রা। ধ���ল কােব� আমরা বীরা�না নারীচিরে�র পিরচয় �পেয়িছ। 

তারা সমের কতটা পার�ম তার স�ান িদেয়েছ ধম�ম�ল কাব�। কিল�া, কানাড়া, লখাই 

�ডামনী, ধুমসী – এেদর কৃিত� রাঢ় বাংলার নারী সমােজর কথা �রণ করায়, যারা িনেজর 

জীবন িবসজ�ন িদেয় �দশ র�ােথ� িনেজেদর জীবন িদেয়েছ। তেব পু�ষেদর মেতা তােদর 

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

অ�ান বাঁচােনার তািগেদ, সত� পালেন রণে�ে� হািজর হেয়েছন। কােব� কানড়া চির�েক 

আমরা িভ� �েপ �দখেত পাই, �স �ধুমা� একজন নারী নয়, একজন �ী নয়, �স বীরা�ণা 

নারী িহেসেব �িতি�ত হেয়েছ। স�ান র�ােথ�, �দেশর কথা িচ�া কেরই কানড়া যু�ে�ে� 

অবতীণ� হেয়েছ।  
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ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা পাই, �য �ধুমা� দাসীবৃি�র 

কােজই িনেজেক সীমাব� রােখনিন; িতিন দরকাের সুপরামশ� িদেয়েছন এবং �েয়াজেন �স 

যু�ে�ে� সািমল হেয়েছ। আসেল যুে�র রণেকৗশল তার ম�ায়, তাইেতা বীর পু�ষ চিরে�র 

পােশ �সও সমান ভােব উ�ল। ময়ূরভে�র কােব� ধুমসী দাসীর যু�ে�ে� তার কায�কলােপর 

পিরচয় �মেল। 

 

ধুমসী �যমন একজন নারী হেয়ও জীবন বৃ�ীয় সং�ােম অ�গণ� হেয়েছন, �তমিন 

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 বীিরে�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। মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র ইিতহােস 

নারী চিরে�র এমন িবকাশ ধম�ম�ল ব�তীত অন� �কান ম�ল কােব� ঘেটিন। 

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 ময়ূরভ� 

তাঁর 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�। রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিত ও জীননচচ�ার �বিচ�� ধারােক িবিভ� িদক 

�থেক অে�ষণ কের মেনারম ভােব ফুিটেয় তুেলেছন তাঁর 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। ধম�ঠাকুরেক �ক� কের 

সমােজর উ�-নীচ �ভদােভদ ভুেল মানুষ তােদর সামািজক কম�যে�র মধ� িদেয় এক নতুন 

আন�যে�র সুচনা কেরেছ। ধম�েক সামেন �রেখ �ডাম, চ�াল, বাউরী, কম�কার ও অন�ান� 

স�দােয়র মানুেষর সমাজ, সং�ৃিত, জীবনযা�া, সামািজক অথ�ৈনিতক অব�ান আমােদর 
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সামেন উেঠ আেস। সুতরাং ময়ুরভে�র ধম�ম�ল কাব� মূলত ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চােরর 

উে�েশ� রিচত হয়িন, �সখােন �ষাড়শ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র সমাজ-সং�ৃিত, জীবনচচ�া, 

সমাজ ইিতহাসও �িতফিলত হেয়েছ। কিব তারঁ বা�ব অিভ�তার মধ� িদেয় রাঢ়বে�র সমাজ-

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

ময়ূরভ� িছেলন পি�ত এবং সমাজ সেচতন কিব িশ�ী। মধ�যুেগর ম�লকােব�র কিবরা 

তােদর কােব� �লাকজীবন, সমাজ-সং�ৃিতর ও জীবনচচ�ার �য উপাদান �িলর কথা তুেল 

ধেরেছন, তা �কান ব�ি� বা িবেশষ কােলর নয়। ব�যুেগর ব�েলােকর ভূেয়াদশ�নজাত মানস 

অিভ�তার ফসল। এসেবর িভি� �ব�ািনকবােদর উপর �িতি�ত না হেলও মানুষ এ�িলেক 

উেপ�াও করেত পাের না। মধযুেগর সহজ-সরল �ামীণ মানুেষরা এ�িল �থেকই দুঃেখ 

সা�না, িবপেদ �ধয��, িবপয�েয় বল, �বদনায় সহ�শি�, ব�থ�তায় অধ�াবসায় ও �নরােশ� আশার 

আেলা এবং আনে� মুি�র �াদ �পেয়েছ। ময়ূরভ� তাঁর কােব� সমাজ-সং�ৃিতর সে� 

জীবনযা�ার িবিভ� উপাদান �িলর কথা তুেল ধের �যমন সমাজ সেচতনতার পিরচয় 

িদেয়েছন, �তমিন তাঁর কাব�িটেক বা�ব রস-সমৃ� কের সমাজ জীবেনর জীব� দিলল কের 

তুেলেছন। তাই পিরেশেষ বলেত হয় ময়ূরভে�র ধম�ম�ল কাব�িট ধম�ঠাকুেরর মাহা��সূচক 

কাব� হেলও �লৗিকক উপাদােনর আকর হেয় উেঠেছ।  

 

 

তথ�সূ� : 

১) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া - ৫৮৬।  

২) তেদব, পৃ�া - ৫৮৬। 

৩) তেদব, পৃ�া - ৫৮৬। 
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৪) তেদব, পৃ�া - ৫৮৬। 

৫) 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�া - ৪০। 

৬) তেদব, পৃ�া – ৯৩। 

৭) তেদব, পৃ�া - ৩৬। 
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তৃতীয় অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

মধ�যুগীয় সািহত� ধারার অন�তম ধারা হল ম�লকাব�, আর এই ধারার অন�তম 

�ধান শাখা ধম�ম�ল কাব�। ধম�ম�েলর কািহনী মধ�যুেগ অেনক আেগ �থেকই ছড়া ও 

�তকথার আকাের �চিলত িছল। ধম�ম�েলর আিদ কিব িহেসেব আমরা �পেয়িছ 

ময়ূরভ�েক, তেব তারঁ কাব� পাওয়া যায়িন। তেব এই ধারার অন�তম একজন কিব 

�পরাম চ�বত�ী। িতিনই স�দশ শতেক �থম সংহত �প দান কেরন ধম�ম�েলর 

কািহনীর। সুতরাং �পরাম চ�বত�ীেকই আমরা ধম�ম�ল কােব�র �য়ং স�ূণ� কিব 

িহেসেব �পেয়িছ। �পরােমর কােব�র �ভাব আমরা পরবত�ী সকল ধম�ম�ল রচিয়তােদর 

মেধ�ই �পেয়িছ। ধম�ম�ল কােব�র রচিয়তােদর মেধ� �পরােমর কাব�ই সব�ািধক �চািরত। 

সৃি�র িদক �থেক আমরা �পরাম চ�বত�ীেক চ�ীম�েলর ��� কিব মুকু� চ�বত�ীর 

সমেগা�ীয় মেন কের থািক। 

�পরাম চ�বত�ী কােব�র ��েতই সু�র সহজ সরল ভাষায় আ�পিরচয় িদেয়েছন 

যা �দয়�াহী হেয় উেঠেছ। তারঁ আ�পিরচয় �থেক জানা যায় িতিন বত�মান বধ�মান 

�জলার কাইিত �ােমর অদূের ও দািমন�ার অনিতদূের �রামপুর �ােম কিবর িনবাস িছল 

পু�ষানু�েম। তারঁ িপতার নাম �রাম চ�বত�ী ও মােয়র নাম দময়�ী �দবী। �পরােমর 

িপতা িছেলন �টােলর পি�ত। কিব বাল�কােলই িপতৃহারা হন। কিবরা িছেলন পাঁচ ভাই-

�বান। রে�শর ও রােম�র তাঁর দুই ভাই এবং �সানা ও হীরা দুই �বান িছল। কিব তারঁ 

বড় ভাইেয়র সােথ �ে� জিড়েয় গৃহত�াগ কের অন�� পড়ােশানার জন� চেল যান। কিব 

তাঁর আ�পিরচেয় িলেখেছন – 

“বড় দাদা রে��র বড় িনদা�ণ। 

       খােত� �েত� বাক� বেল �ল� আ�ন।। 

    খােত� ঘুেত� ম�বাক� বেল িনর�র। 

     মেন হইল পিড়েত যাইব �দশা�র।। 

     মনঃকথা মরেম বাি�ল খুি� পুিথ।”১  

�পরাম খুি� পুিথ িনেয় বুধবার িদেন িনঃ� অব�ায় গৃহত�াগ কেরন। কিবর 

পিরিচত মিণরাম িদেলন ধুিত এবং রাজারাম রায় িদেলন বােরা পণ কিড়। কিব বািড় ত�াগ 
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কের িগেয় উপি�ত হেলন পি�ত রঘুনাথ ভ�াচােয�র �টােল। পথ�া� �পরামেক �দেখ 

ভ�াচােয�র মায়া হেল িতিন তােক আ�য় �দন এবং য� সহকাের পড়ােত লােগন – 

“রঘুরাম ভ�াচায� কিবচে�র �পা। 

   খুি� পুিথ �দিখয়া হইল মায়া �মা।। 

    �বটা বিল বাসা িদল িনজ িনেকতন। 

    যতেন পড়ান পাঠ হরিষত মেন।।”২  

পড়ােশানার �িত �পরােমর আ�হ �দেখ পি�ত য� সহকাের তাঁেক পড়ােত �� 

কেরন। রঘুনাথ ভ�াচায� পি�ত ব�ি� হেলও িতিন িছেলন অসিহ�ু �কৃিতর। তেব 

ভ�াচােয�র সিহত কিবর মেনামািলন� হওয়ায় িতিন ��র ভৎ�সনায় দুঃিখত হেয় আড়ুই 

�াম িপছেন �ফেল িতিন ঘের �ফরার জন� পেথ �বর হন। মােয়র সােথ �দখা হওয়ার 

বাসনা িনেয় িতিন িবপদস�ুল ও পিরত�� পথ ধেরন। িক� পথ হািরেয় িদেশহারা হেয় 

িতিন এিদক ওিদক ঘুরেত লাগেলন। হঠাৎ িতিন �দখেত পান তাঁর মাথার উপর দুইিট 

শ�িচল ও �সই সে� বােঘর �দখা �পেয় িতিন িব�া� হেয় �দৗড়েত লাগেলন এবং 

আছাড় �খেয় পের িগেয় হােতর সব পুিথ হািড়েয় �ফেলন। এমন সময় ধম�ঠাকুর এেস 

তাঁর দুিট পুিথ খঁেজ �দন এবং �সই সে� তাঁর মাহা�� গীিত �লখার আেদশ িদেয় অ�িহ�ত 

হেলন। কােব�র মেধ� এই অংেশর মেনারম ব�াখ�া কেরেছন কিব – 

   “�থেম আপিন �ভু কুড়াইল পুঁিথ। 

     স�ুেখ দা�াল �যন �া�ণ মুরিত।। 

 সুবণ� �পতা �গল পত� সু�র। 

    কলেধৗত কা�ন কু�ল ঝলমল।। 

   তরােস িবকল তনু �াণ দুর দূর। 

     আপিন বেলন তেব দয়ার ঠাকুর।। 

    আিম ধম�ঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম। 

    বার মিত গীত গাও �ন �পরাম।। 

    ঠাকুর বেলন তুল�া রাখ খুি� পুিথ। 

         কািল �হেত আ�ার গােব বারমিত।।”৩ 

�পরাম এরপর বািড় িফের এেল দাদার কটূ কথা �েন িতনিদেনর উপবাসী 

�পরামেক আেরকবার গৃহ ত�াগ করেত হল। এবার �স নানা পথ অিত�া� কের 

�গাপালভূেম এেস উপি�ত হেয় �সখানকার রাজা গেণশ রােয়র আ�য় িনেয় িতিন তারঁ 

ধম�ম�ল কাব� সমা� কেরন। কিব বেলেছন – 
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     “�গাপালভূেমর রাজা গেণশ রায় নাম। 

 িব�কূলচূড়ামিণ বড় ভাগ�বান।। 

 তার িগয়া সপন িদেলন মায়াধর। 

   �ভােত ভূপিত িদল মি�রা চামর।। 

   �িত�া কিরল �মাের িদয়া নানা ধন। 

 আচি�েত দুই পািল িদল দরশন।। 

  পািল �দিখ মহারাজ আনি�ত মেন। 

   বারমিত গীত �জাড়াইল �ভ�েণ।।”৪ 

সেব�াপির �পরােমর আ�কািহনী অংেশর �য িববরণ িদেয়েছন তা তারঁ ব�ি�স�ার 

সািব�ক পিরচয় �দান কের। মধ�যুেগর ম�লকাব� ধারায় তাঁর মেতা এেতা সু�র 

আ�কািহনীর িববরণ আর অন� �কাথাও পাওয়া যায় না, �সই কারেণই �পরাম মধ�যুেগর 

সািহেত� একক �ান অিধকার কের আেছন।  

�পরােমর কাব� রচনা কাল িবষেয় ব� মতেভদ রেয়েছ। কারণ িতিন কােব�র 

রচনা কাল উে�খ কেরেছন একিট দুেব�াধ� �হয়ঁািলর মাধ�েম। তেব পি�ত ও 

সমােলাচেকরা �সই �হয়ঁািলর মধ� �থেকই তারঁ কােব�র রচনা কাল িনণ�য় কেরেছন। 

সুকুমার �সন ও প�ানন ম�ল তাঁেদর স�ািদত ‘�পরােমর ধম�ম�ল’ (বধ�মান 

সািহত�সভা) কােব�র �হয়ঁািলর সমাধান কের �পরােমর কােব�র কাল িনণ�য় কেরেছন 

এভােব। কিব তাঁর কােব�র ভূিমকায় কােব�র সমা� কাল স�ে� বেলেছন – 

    “শােক িসেম জড় �হেল যত শক হয়। 

   িতন বাণ চাির যুগ �বেদ যত রয়।। 

রেসর উপর রস তায় রস �দহ। 

       এই শেক গীত �হল �লখা কর �া �লহ।।”৫ 

অথ�াৎ,  

  শােক x িসেম = ১০ x ১১ x ১২ =১৩২০ (শাক = ১০, ১১ ; িসম = ১২)  

  িতন বাণ + চাির যুগ + �বদ = ১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫ (বাণ = ৫, যুগ = ৪, �বদ 

= ৪) 

  রস x রস x রস ৬ x ৬ x ৬ = ২১৬ (রস = ৬) 

  ১৫৭১ শকা� বা ১৬৪৯ �ী�া�। 

      সুকুমার �সন ও প�ানন ম�েলর এই গনণা সাহ সুজার আমেলর সময় কােলর 

কথা বেল।  �যােগশচ� িবদ�ািনিধ জাড়া�ােমর পুিথর িবে�ষণ কের ‘’সােক িসেম জড়’ 
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�ক ‘চাির বাণ িতন যুগ’ কের িনেয় �পরােমর রচনাকাল পান ১৫২৬ শকা� অথ�াৎ ১৬০৪ 

ি��া�। তেব �পরােমর আ�কািহনীেত শাহ সুজার উে�খ রেয়েছ �দেখ িতিন তারঁ পূেব�র 

মত খ�ন কের পুনরায় গনণা কের �পরােমর কােব�র সময়কাল ধেরন ১৫৮৬ শকা� 

অথ�াৎ ১৬৬৪ ি��া�; অথ�াৎ শাহ সুজার রাজ�কােলর �শেষর িদেক �পরাম তাঁর কাব� 

রচনা কেরন। দীেনশচ� ‘ব�সািহত� পিরচয়’ (ি�তীয় খ�) �ে� জািনেয়েছন �পরাম 

চ�বত�ী প�দশ শতা�ীেত আিবভূ�ত হন।  

ড. আ�েতাষ ভ�াচায� মেন কেরন �পরােমর কােব�র রচনা কাল ১৫১২ শকা� বা 

১৫৯০ ি��া�। ড. ভ�াচােয�র মেত �পরােমর মূি�ত পুিথর (সুকুমার �সন স�ািদত) 

কালবাচক পয়ােরর িব�� পাঠা হেব আলাদা –  

                       “িতন বাণ চাির যুগ �বেদ যত রয়। 

  শেক সেন জড় হইেল কত শক হয়।। 

                               রেসর উপের রস তােহ রস �দহ। 

     এই শেক গীত �হল �লখা কইরা �লহ।।”৬ 

িতিন মেন কেরন �পরােমর �হঁয়ািলেত শক (শকা�) ও সন (িহজরী) দুই রকম সেনর 

উে�খ আেছ। শকা� অনুসাের িতিন �হঁয়ািলর গণনা কেরন বাণ ৩ x ৫, চারযুগ ৪ x ৪ 

১৫১৬ শেকর �থেক ৪ �বদ বাদ িদেল ১৫১২ শক বা ১৫৯০ ি��া� হয়, অন�িদেক 

িহজরী সন অনুসাের গণনা কের রস + রস + রস = ৯৯৯ িহজরী অথ�াৎ ১৫৯০ ি��া� 

পাওয়া যায়। ড. আ�েতাষ ভ�াচায� শক ও িহজরী সন গণনা কের একই সময় পান। 

তেব �পরােমর কােব�র ভাষা িবচার কের তােক কখনই �ষাড়শ শতেকর কিব বলা যায় 

না, �পরামেক স�দশ শতা�ীর কিব বেলই আমরা মেন কির। 

স�দশ শতাি� �থেক অ�াদশ শতাি�র �ার� পয�� �ায় একবছর বাংলার 

সামািজক জীবন িবকােশর ইিতহাস িহ�ু-মুসলমান এই দুই স�দায়েক �ক� কের গেড় 

উেঠিছল। তখনকার িদেন িহ�ু-মুসলমােনরা িনেজেদর মেধ� সংঘেষ� না জিড়েয় তারা 

পার�িরক সি�তীর ব�েন আব� হেয় থাকত। তুিক� আ�মেনর অিভঘােতর পের বাংলা 

সািহেত� �য আখ�ািয়কা মূলক সািহত�ধারা রিচত হেয়িছল, যা ম�লকাব� নােম পিরিচত। 

�সই ধারা স�দশ  শতা�ীেত আবার নতুন কের রিচত হেত থােক। ইিতমেধ� মনসাম�ল 

ও চ�ীম�ল কােব�র �য ধারা গেড় উেঠিছল তা স�দশ শতাি�েত িবিভ� কিবেদর �ারা 

পুনরায় রিচত হেয় বাংলােদেশ নতুন কের ছিড়েয় পের �ভৗেগািলক সীমানা বাড়ােত 

লাগল, অন�িদেক �যসব আ�িলক �দবতার আখ�ান �ত কথার মেতা সাধারণ মানুেষর 

মুেখ মুেখ �চিলত িছল তা উ�বেণ�র কিবেদর �ারা নতুন কের সািহত��প লাভ করেত 



62 

 

লাগল। রােঢ়র আ�িলক �দবতা ধম�ঠাকুেরর এই মাহা��কথা িবষয়ক রিচত ধম�ম�ল 

কাব��িল সমােজর এই মানিসকতার ঊ�ুত ফসল। বলা যায় রােঢ়র ধম�ম�ল কােব�র 

উ�ব সমাজ মানেসর অিনবায� পিরণিতরই 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। মুকু� চ�বত�ী তারঁ চ�ীম�ল কােব� ব�াধ কালেকতুর পিরচয় িদেত িগেয় 

বেলেছন – 

    “অিত নীচ কুেল জ� জািতেত �চায়াড়। 

        �কহ না পরশ কের �লােক বেল রাঢ়।।”৭ 

এই িন�বেণ�র, �চায়াড়েদর মানসচ�ুেত গেড় ওঠা �দবতা ধম�ঠাকুর, �পরােমর 

কােব� গেড় উেঠেছ িন�বেণ�র আরাধ� �দবতা িহসােব। িক� সমােজ পিতত ও নানা ভােব 

পীিড়ত হওয়ার আশ�া সে�ও �া�ণ� কিবগণ ধম�ঠাকুেরর কােছ আ�িনেবদন কের 

ধম�ম�ল কাব� রচনা কেরেছন। তুিক� আ�মেনর পের রিচত মনসাম�ল বা চ�ীম�ল 

কােব�র মেধ� �যভােব আয�ধম�ী �দবতােদর উপর অনায� শি� ও �দবতার িবজেয়র মাধ�েম 

বাংলার �া�েণতর জনসমি�র অভু�দয় হেয়িছল ধম�ম�ল কােব� তারই অিভ�কাশ 

ঘেটেছ।  

বাংলা সািহেত�র ধারায় মনসাম�েলর কািহনী সহেজই মানুষেক আকৃ� কেরেছ। 

তেব ধম�ম�েলর কািহনী তত িচ�াকষ�ক না হেলও এর মেধ� বীর�, সাহিসকতা, �ভুভি�, 

পু�হীনতা, অসৎ নারীর িচ� সহেজই পাঠেকর দৃি� আকষ�ণ কের। ধম�ম�েলর আিদ কিব 

ময়ূরভ� হেলও �পরামই �থম ধম�ম�েলর কািহনীেক পূণ�তা দান কেরন। িতিন কােব� 

�িতিট পালােক সু�র ভােব বণ�না কেরেছন যা কািহনীর গিতেক অিনবায� গিত দান 

কেরেছ। �পরাম ধম�ম�েলর কািহনী রচনা করেত িগেয় �কাথাও �কাথাও শাখা-কািহনী 

যু� কেরেছন, �কাথাও �ু� কািহনীর িব�ৃত বণ�না কেরেছন। �পরাম ম�লকােব�র 

�চিলত রীিত অনুযায়ী কােব�র শাপ�� নায়ক-নািয়কার মেত�� পূজা �চােরর জন� তােদর 

আগমেনর কািহনীেক বণ�না কেরেছন, যার জন� �পরােমর কাব� এক মহাকািব�ক 

িবশালতা �পেয়েছ। �পরাম তাঁর কােব�র কািহনীেক পঁিচশিট পালায় িবভ� কেরেছন, তা 

হল–ব�না পালা, �াপনা পালা, আদ�েঢকুর পালা, র�ার িবভাপালা, হির�� পালা, 

শােলভর পালা, লাউেসন জ� পালা, লাউেসন চুির পালা, আখড়া পালা, ফলা িনম�াণ পালা, 

ম�বধ পালা, বাঘ জ�পালা, বাঘবধ পালা, জামিত পালা, �গালাহাট পালা, হি�বধ পালা, 

কাঙুর যা�াপালা, কিল�া িবভাপালা, �লৗহগ�ার পালা, কানড়া িবভাপালা, অনুমৃতা পালা, 

ইছাই বধ পালা, অেঘারবাদল পালা, জাগরণ পালা ও �গ�ােরাহণ পালা। উ� পালা 
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িবভাজেনর মধ� িদেয় �পরাম তার কােব�র কািহনীেক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন। এই পালা 

িবভাজন �থেকই আমরা �পরােমর কােব�র সাধারণ পিরচয় লােভ অ�সর হেয়িছ। 

ম�লকােব�র একিট গতানুগিতক পালা ব�নাপালা। ম�লকােব�র �ায় সব কিবই 

�দবেদবীর ব�নার মধ� িদেয় তােদর কাব� রচনা �� কেরেছন। �পরামও তাঁর 

ব�িত�মী হনিন। িতিন গেণশ ব�নার মধ� িদেয় কাব� রচনা �� কেরেছন, এরপর এেক 

এেক �দবী মহামায়া, সর�তী, �চতন�েদেবর ব�নার পর িব� ও িদ� ব�না কেরেছন। 

�পরাম মহামায়ার ��প বণ�নায় �পৗরািণক মিহমার উপর �জাড় িদেয়েছন, �তমিন 

�চতন�েদবেক িতিন �কৃে�র অবতার �েপ বণ�না কেরেছন। আবার অন�িদেক িব� 

ব�নার মধ� িদেয় তাঁর বংশ �কৗিলেন�র বণ�না কেরেছন। তৎকালীন সমেয় রাঢ়বে� 

�া�ণেদর িক�েপ �দখা হত বা �া�নরাই িনেজেদর অব�ান িক�েপ ক�না করেতন 

তারই পিরচয় িদেয়েছন �পরাম। িদ� ব�না অংেশ �পরাম দি�ন ও পূব�িদেকর ব�না 

কের �সই �ােনর �াম�েদবতার ব�না গান কেরেছন। �পরাম �থেমই দি�ণ িদেকর 

�ধান �দবতা পুরীর জগ�াথ �দেবর ব�না কেরেছন এবং �পরাম জগ�াথ �দেবর ব�না 

ছাড়া পূব�িদেকর �যসম� �দবতার ব�না কেরেছন তারা সকেলই �াম� �দবতা এবং 

সকেলই দীঘ�িদন ধের সমােজ পূিজত হেয় আসেছন। কিব তারঁ কােব� িহ�ুেদবতার 

পাশাপািশ মুসিলম পীর, ফিকর, গাজীর নােমর ব�না কেরেছন। িদ� ব�না অংেশ 

চ�েকতু, রাজবলহাট, বধ�মান, কালীঘাট, কুেলমালা, �সয়াখালা, তালপুর, জাড়�াম, 

�রামপুর, �বতাই, �মৗলা তালপুর, তমলুক, �সলািটকির �ভৃিত �যসম� �ােনর বণ�না 

কেরেছন তার মধ� িদেয় আমরা রাঢ়বে�র �ভৗেগািলক পিরচয় �পেয় থািক। �পরােমর 

কােব� িহ�ু-মুসিলম সম� �দবতার মিহমা গােনর অংশিট সব�েতাভােব িচ�াকষ�ক হেয় 

উেঠেছ। 

�পরাম �াপনা পালায় সৃি� কািহনীর বণ�না কেরেছন। িতিন বেলেছন সৃি�র 

আিদেত এক �� এক িনরাকার িনর�ন িছল। �দব িনর�েনর সৃি�র বাসনা �থেকই �দহ 

ধারণ কেরন এবং তার নাসাপথ �থেকই উলুক বাহেনর জ� হয় এবং উলুেকর কথায় 

�দব িনর�ন উে��শ�হীন ভােব চািরিদক �মণ করেত লাগেলন। িনর�ন এবার িব�সৃি�র 

ই�ায় �কৃিতর সৃি� করেলন, জ� িদেলন – ��া, িব�ু, মেহ�র িতন �দবতার। �পরাম 

তাঁর ধম�ম�ল কােব� ব�না ও �াপনা পালার কািহনীর �যভােব িব�ৃিত ঘিটেয়েছন তােত 

মেন হয় পালা�য় একে� �দবখ�, কারণ ��প �দখা যায় এরপর �থেকই কািহনী �েগ�র 

সীমানা অিত�ম কের মেত��র ভূিমেত অ�সর হয়। �েগ�র শাপ�� অ�রার মেত�� আগমন 
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ঘেট এবং �সই �দবতার পূজা �চার কের যথাসমেয় �েগ� িফের যান। উ� দুই পালার 

কািহনী পূব�বত�ী ম�লকাব� (মনসাম�ল ও চ�ীম�ল) �থেক আলাদা হেলও মূলসুর একই।  

আদ�েঢকুর পালায় ইছাই �ঘােষর কািহনী আেছ। রাজা �গৗেড়�র �গৗেড়র রাজা 

হেলন এবং শাসনকায� পিরচালনার জন� িতিন তার শ�ালক মহামদেক �ধানম�ী িহেসেব 

িনেয়াগ কেরন। একিদন রাজা মৃগয়ার উে�েশ� রমিত নগের এেস উপি�ত হেলন এবং 

�সখােন ব�ী অব�ায় �সামেঘাষেক �দেখ কারণ �নেলন এবং তােক ব�ীদশা �থেক মুি� 

িদেয় তােক দি�ণ �ঢকুর গেড়র সাম� রাজা কের পাঠােলন। িতিন �সখােন বসিত িনম�াণ 

কের বসবাস করেত লাগেলন এবং ধীের ধীের িতিন �বশ �ভাবশালী হেয় উঠেলন। 

এরপর �দবী ভবানীর �সােদ একমা� পু� ইছাই �ঘােষর জ� �দন, ইছাই �ঘাষ �দবী 

ভবানীর ভ� হেলন এবং �বল পরা�মশালী হেয় উঠেলন। ইছাই �গৗেড়র ভােটর কাছ 

�থেক রাজকর �কেড় িনেয় তাঁেক তািঁড়েয় �দন এবং �সইসে� ইছাই কণ�েসনেক আ�মণ 

কের, তােঁক পরা� করেল কণ�েসন �গৗেড়র শরণাপ� হেলন। �গৗেড়�র তখন কণ�েসনেক 

ময়নায় পাঠােলন। এরপর �গৗেড়�র কণ�েসেণর ছয়পু� ও �চুর �সন� িনেয় মহামদেক 

ইছাইেয়র সে� যুে� পাঠােলন, যুে� মহামদ পরািজত হন ও কণ�েসেনর ছয়পু� মারা যায় 

ইছােয়র হােত। কণ�েসেনর পু�েদর মৃতু�র পর তাঁর ছয়বধূ অনুমৃতা হন এবং তারঁ �ী 

শীলাবতী িবষ পান কের আ�হত�া কেরন। ধম�ম�ল কাব��িল যখন �লখা হয় তখন 

রাঢ়েদশ িছল অরাজকতায় ভরা। রাজার শাসেনর দূব�লাতার সুেযাগ িনেয় সাম� শাসেকরা 

িনেজেদর �াধীনভােব �িত�া করার �চ�া কের; এই সম� ঘটনারই ছায়াপাত ঘেটেছ 

আদ�েঢকুর পালার কািহনীেত। 

র�াবতীর িববাহ পালািট নানা কারেণ ধম�ম�ল কােব� িবেশষ �ান অিধকার কের 

আেছ। কণ�েসন তারঁ ছয়পু� �ক হাঁিড়েয় সব��া� হেয় হতাশায় িদন কাটাে� তখন 

�গৗেড়�র মহামেদর অনুপি�িতেত তারঁ শ�ািলকার সে� কণ�েসেনর িববাহ িদেয় তাঁেক 

ময়নার অিধপিত কের পাঠান। িক� কণ�েসন-র�াবতী অপু�ক হওয়ায়  ভরা রাজসভায় 

মহামদ তােদর আটঁকুড়া ও ব��া নারী বেল অপমান কেরন। পু�লােভর আশায় র�াবতী 

তখন শােলভর �দওয়ার ��িত �� কেরেছন। এই পালািট পাঠক সমােজ গভীর ভােব 

�রখাপাত কের। এখান �থেকই ধম�ঠাকুেরর মাহা�� �কােশর সূচনা �দখেত পাই।  

�পরােমর ধম�ম�ল কােব�র প�ম পালা হির�� পালা। র�াবিত স�ানলােভর 

আশায় যখন চাপঁােয়েত ধম�পুজা ও শােলভর িদেত যাওয়ার আেগ কণ�েসেণর অনুমিত 

�চেয়েছ। িক� কণ�েসণ অনুমিত না িদেল র�াবতী অপু�ক রাজা হির�ে�র পু�লােভর 

িববরণ �দন। হির�� পালার মূল িবষয়ব� হল, রাজা হির�� ধম�ঠাকুেরর কৃপায় 
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পু�লাভ করেলও ধম�ঠাকুর শত� �দন �য, পুে�র নাম লুইচ� রাখেত হেব এবং তােক 

ধম�ঠাকুেরর উে�েশ� বিল িদেত হেব। এিদেক ধম�ঠাকুর যথাসমেয় স��াসীর �বেশ রাজা 

হির�ে�র কােছ এেস উপি�ত হন এবং িতিন লুইচে�র মাংস �খেত �চেয়েছন। তখন 

রাজা হির�� ও তাঁর �ীর মাথায় ব�াঘাত পের। তখন লুইচ� �সখােন উপি�ত হেল 

স��াসী রাজা হির��েক পূব�শেত�র কথা মেন কিরেয় �দন। স��াসীর কথায় রাজা ও রাণী 

মদনা তখন লুইচ�েক বিল িদেয় িতন ভাগ কের িতন রকম পদ রা�া কের িতন থালা 

আহার সািজেয় রাজা ও স��াসী সহ �খেত বেসন। তখন ধম�ঠাকুর িনেজর �কৃত �প 

ধারণ কের লুইচ�েক িফিরেয় �দন। রাজা কণ�েসন র�াবতীর মুেখ এই কথা �েন িতিন 

তােক চাঁপােয়েত ধম� পূজা করার অনুমিত �দন। 

ষ�পালা র�াবতীর শােলভর পালা। এখােন র�াবতীর সাধনা ও পু�স�ান লােভ 

আ�ত�ােগর কথা পাওয়া যায়। র�াবতী চাঁপােয়েত ধম�পূজার আেয়াজন কের পু�লােভ 

�তী হেয় ব�থ� হন। ব�থ� হেয় র�াবতী িনেজর শরীেরর অ�-�ত�ে� আঘাত ও পীড়ন 

কের ধেম�র কৃপা লােভর �চ�ায় ব�থ� হয়, ব�থ� হেয় িতিন আেরাও কিঠন �ত িনেয় 

শােলভর িদেয় িনেজর �াণ িবসজ�ন �দন। এরপর ধেম�র কৃপা লাভ কের র�াবতী 

পু�স�ান লাভ কের। র�াবতীর শােলভর পালার কািহনী খুবই মম��শ�ী ও ক�ণ। 

তৎকালীন সমেয় সমােজ স�ানহীন ব��া নারীেদর সমােজ খুবই িনচু নজের �দখা হত 

এবং তারা পু�লােভর আশায় িক�প কৃ�সাধন করেতন তারই বণ�না রেয়েছ এই পালায়। 

লাউেসন জ� পালায় �দখা যায় ধম�ঠাকুর র�াবতীেক পু�বর �দওয়ার জন� মেত�� 

অবতীণ� হেয় র�াবিতর �ান িফিরেয় �দন এবং তােঁক ময়নায় কণ�েসেনর কােছ িফের 

�যেত বেলন। যথা সমেয় র�াবতীর গেভ� পু�স�ােনর জ� হয়। লাউেসন জ� পালার 

কািহনী পূেব�র শােলভর পালার সে� স�ৃ�। এরপর �দখা যায় �পরােমর ধম�ম�ল 

কােব� লাউেসন চুির পালায় লাউেসনেক চুির করার জন� মহামদ ইে�েমটা �চারেক 

পাঠান। লাউেসেনর জে�র পর কণ�েসন যখন �গৗড় রাজদরবাের ঝটপট প� পাঠান, 

তােত �গৗেড়র সকেলই অত�� খুশী হন। একমা� মহামদ তা �মেন িনেত পােরনিন, িতিন 

সরলমিত �গৗেড়�রেক লাউেসেনর শ� বািনেয় তারঁ স�িত আদায় কের িতিন 

লাউেসনেক চুরী করার পিরক�না কের �চার পাঠান ময়নায়। �চার ইে�েমটা ময়নায় 

িগেয় �দবী ভবানীর �াথ�না কের লাউেসনেক চুির কের িনেয় আেসন। িক� ধম�ঠাকুর মেন 

করেলন লাউেসন িনহত হেল মেত�� তার পূজা �চার হেব না, তখন িতিন হনুমানেক 

পাঠােলন লাউেসনেক উ�ার কের তারঁ কােছ িনেয় আসেত। এিদেক �চােরেদর িসি�র 

�নশা �কেট �গেল তারঁা বাঁিজেবনা জ�েল লাউেসনেক �দখেত না �পেয় কুকুেরর র� 
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িনেয় �গৗেড়�েরর কােছ উপনীত হেলন, তা �দেখ �গৗেড়�র খুশী হেলন। অন�িদেক 

লাউেসন চুির যাওয়ার পর র�াবতী অেঝাের �কঁেদ চেলেছন, তখন ধম�ঠাকুর হনুমানেক 

িনেদ�শ �দন র�াবতীর কােছ লাউেসনেক িফিরেয় িদেত এবং �সইসে� একপু� নয় িতিন 

দুইপু� লাউেসন ও কপু�রেক িফিরেয় �দন। ময়নার রাজপূরীেত দুইভাই িমেল বড় হেত 

লাগেলন। লাউেসন কপূ�েরর �থেক বলবান ও সাহসী হেয় উঠেলন। লাউেসন ও কপূ�র 

দুজেনই ��গৃেহ িশ�া লাভ করেত �গেলন এবং অ�িদেনর মেধ�ই তারঁা িবদ�ািশ�ায় 

পার�ম হেয় উঠেলন। িবদ�া িশ�া �শেষ দুই ভাই ম�িবদ�া িশ�ার জন� অ�সর হন এবং 

এখােনই লাউেসন জ�পালার সমাি� ঘেট। 

লাউেসন জ� পালার কািহনী �বিচ�� �বশ িচ�াকষ�ক হেয় উেঠেছ সৃজেনর 

�নপুেন�। ইে�েমটা ও তারঁ স�ীেদর �দবী ভবানীর আশীব�াদ লাভ এবং িন�াসহেযােগ 

ময়নার সম� �লােকেদর িন�ায় অেচতন করার ঘটনােক �পরাম �বশ িচ�াকষ�ক কের 

পাঠেকর সামেন তুেল ধেরেছন। �পরাম �গৗেড়�র চিরে�র সরলতার িদকিটেক তুেল 

ধেরেছন, তারঁ সরলতার সুেযাগ িনেয় মহামেদর তারঁ উপর �জার খাটােনা, তাঁর মাথায় 

কুকুেরর র� �ঢেল �দওয়া, �গৗেড়�েরর কুকুেরর রে� �ান করা এবং তাঁর কুকুেরর 

মেতা আচরণ করা – যা হািসর �খারঁাক জুিগেয়েছ। তুলনায় মহামদ চির�িট অেনক �বশী 

সজীব ও সচল এবং জীব� হেয় �দখা িদেয়েছ। িবিভ� িদক �থেক পালািটর তাৎপয� �বশ 

��ি�পূণ� হেয় উেঠেছ। 

আখড়া পালার কািহনীেক আমরা দুিট ভােগ ভাগ কের িনেয়িছ। একিট ভােগ 

রেয়েছ লাউেসন ও কপু�েরর ম�িবদ�া িশ�া এবং ি�তীয় ভােগ রেয়েছ �দবী ভবানীর 

লাউেসনেক ছলনা করার কথা। লাউেসন ম�িবদ�া িশ�ার কথা �েন ধম�ঠাকুর পবন পু� 

হনুমানেক পাঠান লাউেসেনর ম�িবদ�া িশ�ার �� কের। এ জন� হনুমান িবংশিত কাহন 

দি�ণা ধায� কেরন কণ�েসেনর কােছ। িক� লাউেসন বৃ� ম� �দেখ �বেক বেস। তখন 

হনুমানেক নানা �করামিত �দিখেয় লাউেসনেক বেশ আনেত হয় এবং হনুমান িন�ার সে� 

দুই ভাইেক ম� িবদ�া �শখােত থােকন। ি�তীয় কািহনীেত �দখা যায় �দবী ভবানী আি�ন 

মােস মেত�� তারঁ পূজা �কাথায় �কমন ভােব হে� তা �দখার জন� িশেবর কােছ অনুমিত 

িনেয় িবেশষ রেথ কের জয়ম�ল অ� িনেয় মেত�� �মণ কেরন এবং �দখেলন একমা� 

ময়না নগের তাঁর পূজা হে� না, িতিন কারণ জানেত পারেলন �য, ময়নায় ধেম�র পুজাপাঠ 

করা হয় বেল এখােন অন� �কান পূজা করা হয় না। তখন �দবী ভবানী লাউেসনেক ছলনা 

করার জন� গিণকার ছ�েবশ ধারন কের আখড়ায় �েবশ কের ছলনা কের লাউেসেনর 

িচ� চ�ল করার �চ�া কেরন, িক� লাউেসন িবচিলত না হেয় সংযেমর পিরচয় �দয়। 
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�দবী ভবানী লাউেসেনর সংযেম স�� হেয় তাঁেক বর িদেত চাইেল লাউেসন �দবীর দুজ�য় 

অিস �াথ�না কের। �দবী লাউেসনেক �শষ পয�� দুজ�য় অিস দান কের। লাউেসেনর ই�া 

জােগ দুজ�য় অিস �পেয় �স �গৗেড় িগেয় চাকরী কের ময়নায় অেনক মি�র গেড় তুলেবন। 

তেব দুজ�য় অে�র জন� সমপিরমাণ ফলা �েয়াজন। িক� লাউেসেনর �কান ফলা পছ� না 

হওয়ায় কণ�েসন ন� কম�কারেক বেলন ফলা িনম�াণ করার জন�। িক� ময়নায় উপযু� 

কাঠ না �পেয় �া� হেয় কম�কার িন�া যান, �সইসময় ধম�ঠাকুর তােক �ে� �দখা িদেলন 

এবং ন� কম�কার �য গােছর নীেচ �েয় পেড়িছেলন �সই গাছ �কেট এেন শালঘের 

রাখেলন। ধম�ম�ল বীররসা�ক কাব�, তাই এখােন নানারকম উপকািহনী ও ঘটনার 

সমােবশ ল�� করা যায়। এর মধ� িদেয়ই ধম�ম�েলর কিবরা কােব�র গঠনভ�ীেত 

খািনকটা মহাকােব�র আভাস িদেত সমথ� হেয়েছন। 

ফলা িনম�াণ পালায় ধম�ঠাকুেরর কথায় ন� কম�কার শালঘের ফলা িনম�ােণর কাঠ 

�রেখ চেল �গেল তারঁ িফের আসার আেগই ধম�ঠাকুর িনজ পূজা �চােরর উে�েশ� 

িব�কম�ােক দুজ�য় অিসর ফলা িনম�ােণর িনেদ�শ �দন। ধম�ঠাকুেরর কথা মেতা িব�কম�া 

�সই রােতই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরােণর িবিভ� কািহনী ও িচ� �খাদাই কের ফলা 

িনম�াণ কের �সখােন ঢাকা িদেয় চেল যান। পর িদন ন� কম�কার এেস �দেখন �য ফলা 

িনম�াণ হেয় িগেয়েছ এবং �স ভাবেলা �য এটা িব�কম�ার কাজ। কম�কার তখন �সই ফলা 

িনেয় কণ�েসেনর কােছ উপি�ত হন। লাউেসন ফলা পাওয়ার পর খুিশ হেয় বেল �য �স 

�গৗেড় িগেয় চাকরী কের ময়নায় মি�র তুেল িদেব। এখােনই ফলা িনম�াণ পালার সমাি� 

ঘেট। ফলা িনম�াণ পালা �থেক লাউেসেনর অপরােজয় বীেরর পিরচয় পাওয়া যায়। 

অপরােজয় অ� লােভর জন�ই লাউেসন বীেরর ময�াদা �পেয়েছ এই পালায় তাই �দখােনা 

হেয়েছ। 

এরপর �দখা যায় লাউেসন যখন �গৗড় যা�া করেত �চেয়েছ তখন র�াবতী তােক 

মানা কের িদেয়েছ এবং �সইসে� কণ�েসেনর সে� ম�ণা কেরেছ �য লাউেসনেক 

সাের�ধল মে�র সে� লড়াই কিরেয় তারঁ হাত পা �ভে� তােঁক ময়নায় �রেখ িদেত, যােত 

কের লাউেসন �গৗড় না �যেত পােরন এবং লাউেসন র�াবিতর কােছ �থেক �যেত পাের। 

এই মেম� কণ�েসন রমিত নগের অবি�ত মহামেদর কােছ প� পাঠান সাের�ধল ম�েক 

আনােনার জন�। মহামদ কণ�েসেনর প� �পেয় লাউেসনেক হত�া করার সুেযাগ �পেয় 

মহামদ শি�ধর সাের�ধল ম�েক পািঠেয় �দন এবং তাঁর অিভসি�র কথা জািনেয় �দন 

সাের�ধলেক। সাের�ধল ম� যথাসমেয় ময়নায় িগেয় উপি�ত হয়। র�াবতী সাের�ধল 

ম� �ক জানায় �য লাউেসন �যন �দশা�র না হেত পাের �স জন� িতিন �যন তাঁর পা 
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�খাঁড়া কের �দয়, এই অনুেরাধ কেরন র�াবতী। এরপর সাের�ধল ম� তাঁর স�ী আেরা 

ছয় ম�েক সে� কের আখড়ায় উপি�ত হন। লাউেসন দূর �থেক তােদর আসেত �দেখ 

কপু�রেক পাঠান তােদর নাম, �কাথা �থেক আসেছন, িক উে�েশ� আসেছন তা জানার 

জন�। সাের�ধল ম�রা আখড়ায় �েবশ করার আেগই কপূ�রেক মহামেদর অিভসি�র কথা 

জািনেয় �দন যা �েন লাউেসন �ু� হেয় তােদর সে� ম� যু� �� কের। লাউেসেনর 

পরাজয় ঘেট, তার হাত-পা �ভে� যায়, মুখ িদেয় র� �বর হেত থােক। ধম�ঠাকুর তারঁ 

বরপুে�র এ�প অব�া �দেখ হনুমানেক আেদশ �দন �সখােন িগেয় তারঁ সম� শি� �যন 

লাউেসেনর শরীের �দান কের, এবং হনুমান তাই কের তাঁেক জয়ী হওয়ার বর �দন। 

এরপর লাউেসন পুনরায় সাের�ধলেক যুে� আ�ান কেরন এবং সাের�ধল ম� ও তারঁ 

ছয় স�ীেক হত�া কের তােদর কািলনীর জেল ভািসেয় �দন। এরপর দুই ভাইেয়র �গৗড় 

যাওয়ার বাসনা আেরা বৃি� পায় এবং তারঁা িপতা-মাতার কাছ �থেক কাকুিত-িমনিত কের 

�েয়াজনীয় অনুমিত আদায় কের �গৗেড়র উে�েশ� যা�া কেরন। এখােনই ম�বধ পালার 

সমাি� ঘেট। ম�বধ পালায় আমরা মাতৃ�দেয়র অনথ�ক আশ�ার পিরচয় পাই। �দখা যায় 

দুই ভাই যখন �গৗড় যা�ার অিভসি� কের তখন র�াবতী সাের�ধল ম� আিনেয় দুই 

ভাইেয়র সে� যুে� িল� কিরেয় তােদর হাত পা �ভে� বািড়েত �রেখ িদেত �চেয়েছ, তােত 

�কান �িত �নই; কারণ তারঁা মােয়র কােছই থাকেব যা র�াবতীর কােছ সুেখর। িক� 

র�াবতী �শষ পয�� লাউেসন ও কপূ�রেক �গৗড় যা�ার অনুমিত �দন, তেব পু�েদর মুখ 

�থেক িকছু অ�ীকার কিরেয়। �পরাম চ�বত�ী ম�বধ পালার মধ� িদেয় বাঙািল 

মাতৃ�দেয়র িচর�ন সেত�র �কাশ ঘিটেয়েছন। 

বাঘজ� পালায় আমরা �দখেত পাই লাউেসন ও কপু�র দুই ভাই িপতা-মাতার 

আশীব�াদ িনেয় �গৗেড়র উে�েশ� যা�া কের তারা জালা�ার গেড় এেস উপনীত হয়। 

লাউেসন এই �দশ স�ে� জানেত চাইেল কপূ�র তােঁক জালা�ার গড় স�ে� �পৗরািণক 

আখ�ান  িব�ািরত ভােব জানায় �য, কামদল নােম একিট বাঘ আেছ; �স সামান� বাঘ নয়। 

�েগ� ইে�র সভায় কলাধর নােম একজন নত�ক িছেলন। তারঁ নৃত� �দখার জন� �দবী 

ভবানী বােঘ �চেপ ইে�র সভায় আেসন। �দবতারা তাঁর নৃেত� মু� হেয় তােঁক বর িদেত 

চাইেল �সই সময় কলাধর �দবী ভবানীর বােঘ �চেপ আসা �দেখ �হেস �ফেলন, তখন 

�দবী ভবানী তারঁ এই কটা� �দেখ তােঁক শাপ িদেলন �য, মেত�� তােঁক বািঘনীর গেভ� 

জ� িনেত হল। ব�া� িশ� �েপ কলাধেরর জে�র পর তারঁ নাম হল কামদল। কামদল 

জলাধার গেড় িনেজর কতৃ�� কােয়ম �� কেরন। লাউেসন কপূ�েরর মুেখ এই কথা �েন 

তােঁক জলা�ার গেড় খঁুজেত �� কের তােঁক না �পেয় ধম�ঠাকুেরর শরণাপ� হয় এবং 
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কামদল ধেম�র মায়াতৃ�ায় িদিঘেত জল �খেয় �কদঙগােছর তলায় িন�ায় যায়। লাউেসন 

তােঁক �সখােন �দেখ মেন কের িনি�ত অব�ায় শ�েক আঘাত করা মহাপাপ। তখন 

কামদলেক জাগানর জন� উত�� করেত থােকন লাউেসন, এখােনই বাঘজ� পালার 

সমাি� ঘেট। 

িন�ারত শ�েক হােতর কােছ �পেয়ও তাঁেক হত�া না কের তাঁেক জাগােনার �চ�া 

কের লাউেসন। আ�াণ �চ�া কেরও যখন লাউেসন কামদলেক জাগােত পারেছন না, 

তখন তাঁর গােয় একটা চাপড় কিষেয় তােঁক জাগােনার পর কামদল লাউেসেনর উপর 

ঝািঁপেয় পেড়। তখন লাউেসন িনেজেক বাঁচােনার জন� �দবী �দ� দুজ�য় অিস �বর কের 

বােঘর সামেন ধরেল বাঘ িবেমািহত হেয় ফলার িদেক তািকেয় থােক। তখন বাঘ বুঝেত 

পাের এই মানুষিটর হােতই তারঁ মুি� এবং তা �জেন বাঘ লাউেসনেক উত�� করেত 

থােক নানা বাক� িবিনমেয়। লাউেসন বােঘর কথায় উে�িজত হেয় কামদেলর সােথ যু� 

�� কের এবং কামদল বাঘ �যেহতু �দবীর বের অেজয় িছল তাই লাউেসন বােঘর সােথ 

যুে� পরািজত হল। লাউেসন বােঘর সােথ বারবার যু� কেরও পরািজত হেত থােক। 

পরপর সাতবার পরািজত হেয় লাউেসন সবেশেষ ধেম�র আরাধনা কের। ধম�ঠাকুর 

লাউেসেনর আকুিতেত হনুমানেক পাঠায় এবং হনুমান লাউেসনেক �েয়াজনীয় শি� �দয় 

কামদলেক বধ করার জন�। অবেশেষ লাউেসন কামদল বাঘেক পরািজত কের তারঁ �লজ 

�কেট �নয় �মাণ ��প �গৗেড়�রেক �দখােনার জন�। কামদল বাঘেক বধ কের লাউেসন 

পির�া� হেয় কপূ�রেক জল আনেত বেল সেরাবর �থেক। িক� কপূ�র �সখােন িগেয় �দেখ 

�য, সেরাবেরর জল কালনািগনীর িবেষ কােলা হেয় আেছ। কপূ�র তা জানােনার জন� যখন 

লাউেসেনর কােছ আেস, তখন �দখেত পায় লাউেসেনর মাথার উপর দুিট সাপ ফণা তুেল 

দাঁিড়েয় আেছ এবং তােঁক জাগােনার �চ�া কেরও যখন িন�াভ� করােত পােরনিন কপূ�র 

তখন সপ�িবষনােশর ম� পড়া �� কের। লাউেসন ঘুম �থেক উেঠ কপূ�েরর মুেখ সব 

�েন �দেখ �য, কপূ�র িশউিলর প�েক সাপ �ভেব ভুল কেরেছ। লাউেসন কপূ�েরর ভুল 

ভা�ােনার জন� যখন জেল নােম তখন একিট কুিমর লাউেসেনর পা ধের টানাটািন করেত 

থােক। লাউেসন ধেম�র কৃপায় এবং �দবীর অিসর সাহােয� কুমীর বধ কের কুমীেরর দাঁত 

িনেয় �নন �মাণ ��প �গৗেড়�রেক �দখােনার জন�। 

কামদল বাঘ ও কুমীর বধ কের লাউেসন ও কপূ�র যখন জামিত নগের এেস 

উপি�ত হন, তখন কপূ�র লাউেসনেক জামিত নগর স�ে� বেল �য, এই �ান �চার-

ডাকাতহীন, স�ূণ� িনরাপদ �ান, তেব এই �দেশর �ধান সমস�া অসতী নারীর বসবাস। 

তাঁরা পু�েষর বশ নয়, তারঁা পর পু�ষ �দখেলই রিত কামনা কের। একথা �েন 
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লাউেসন ও কপূ�র দুই ভাই িমেল জামিত নগের �েবশ কের সেরাবেরর তীের বেস �শাভা 

উপেভাগ করেত থােক এবং �সখােন নগেরর নারীরা সবাই উপি�ত হয় ও দুই ভাইেয়র 

�প �দেখ পিতিন�া �� কের। জামিত নগেরর নারীেদর মেধ� িশবা বা�ই-এর �ী 

িনয়ানী মেনাহর �প ধারণ কের লাউেসনেক বশ কের তারঁ উে�শ� িসি�র কথা জানায় 

লাউেসনেক, িক� লাউেসন তাঁর কথায় রাজী না হেয় তােঁক িকছু উপেদশ �দন। নয়ানী 

লাউেসেনর কােছ �ত�াখাত হেয় িনেজর উে�শ� চিরতাথ� করার জন� কুবুি� কের িনেজর 

িশ�পু�েক হত�া কের তার �দাষ লাউেসেনর উপর চািপেয় �দয়। জামিত নগেরর রাজা 

লাউেসেনর �দােষর কথা �লাকমুেখ �েন লাউেসনেক ব�ী কের তারঁ বুেকর উপর জগ�ল 

পাথর চািপেয় �দন। মুমূষ� লাউেসন তখন ধেম�র শরণাপ� হয়। ধম�ঠাকুর তখন হনুমানেক 

অনুেরাধ কের লাউেসনেক মু� করার জন�। হনুমান তখন ব�ীশােল িগেয় ধম�ঠাকুেরর 

কথা মেতা লাউেসনেক মু� কেরন এবং রাজােক �ে� �দখা িদেয় বেলন লাউেসনেক 

মু� করার জন�। রাজা তখন লাউেসনেক মু� কের তারঁ চরণ ব�না কেরন। লাউেসন 

মু� হেয় নয়ানীর িমথ�া অিভেযােগর সত�তা �মাণ করার জন� ধেম�র কৃপায় মৃত িশ�র 

�াণ িফিরেয় িদেয় �সিদেনর ঘটনার কথা িশ�েক িজ�াসা কেরন। িনেজেক িনেদ�াষ 

�মাণ কের লাউেসন ও কপূ�র �গৗেড়র উে�েশ� যা�া কের �গালাঘােট িগেয় উপি�ত হন। 

�গালাঘােট �েবশ কের দুই ভাই �থেম হীরামািলনীর সা�াৎ পায় এবং তারঁ কাছ �থেক 

ফুেলর মালা �কেন ধম�ঠাকুেরর পূজা করার জন�। লাউেসন হীরার কােছ আিতথ� কামনা 

করেল হীরা তােঁদরেক িনেজর গৃেহ িনেয় আেসন এবং হীরার মালাকার �ামী তােদর 

আপ�ায়ন কের নগেরর নটী সুির�া স�ে� সাবধান কের �দন। তেব হীরার সই ভাজন 

বুিড় লাউেসেনর �প �দেখ �মািহত হেয় িনেজর বয়স ভাঁিড়েয় �শালার অল�ার পের 

লাউেসনেক ছলনা করার জন� �সখােন উপি�ত হেয় তােদর পিরচয় িজ�াসা কের। 

ভাজন বুিড় পিরচয় �পেয় লাউেসনেক নািত সে�াধন কের িবলাস করার বাসনা �কাশ 

কের এবং কপূ�র একথা �েন �ু� হেয় বুিড়েক চড় �মের বেস। ভাজন বুিড় এরপর লািঠ 

িনেয় তারা করেল লাউেসন ও কপূ�র �গালাঘােটর আেরা িভতের �েবশ কের, এখােনই 

জামিত পালা �শষ হয়।  

�গালাঘাট পালার রাণী �ধান �বশ�া সুরী�া বােণ�র। কপু�েরর কােছ অপমািনত 

হেয় ভাজন বুিড় �গালাঘােট িগেয় সুির�ার কােছ লাউেসন ও কপু�েরর �প িবষেয় অবিহত 

কের। ভাজন বুিড়র কােছ লাউেসন ও কপূ�েরর �েপর কথা �েন সুরী�া তার দুই ি�য় 

দাসী সনকা  ও �রী�ােক পাঠায় তােদরেক ছলনা কের রাজপুের আনার জন�। আেদশ 

�পেয় দুই দাসী ছলনা করার জন� পেথর মেধ� এেস উপি�ত হেয় লাউেসন ও কপূ�রেক 
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�দেখ পান �খেত �দন। িক� কপূ�র অপিরিচত নারীেদর কাছ �থেক পান না খাওয়ার কথা 

বেল মহাভারেতর উব�শীর কােছ অজু�েনর ঠেক যাওয়ার কথা বেলন, তেব ধেম�র বের 

বলীয়ান লাউেসন তার উে�া �ভেব বেল পান �খেল যুে� জয় স�ব। িক� তারঁা নারীেদর 

কাছ �থেক পান না �খেয় �গৗেড়র উে�েশ� এিগেয় �যেত থাকেল দুই দাসী তােদর পথ 

অব�� কের তােদর আিল�ন �াথ�না কের, তা না হেল টাকাকিড় �দােনর কথা বেল। 

িক� লাউেসেনর অেলৗিকক মিহমা �দেখ দাসীরা ছুেট িগেয় সুরী�ার কােছ সব �াপন 

কের। তখন সুরী�া ছলনা করেবন বেল িঠক কের দুই দাসীেক সে� কের লাউেসন ও 

কপূ�েরর সামেন উপি�ত হেয় তােদর পিরচয় জানেত চায়। সুরী�া তােদর পিরচয় �পেয় 

িনেজর ঘের িনেয় িগেয় তাঁর িমলন বাসনার  �াথ�না কের। লাউেসন তখন কটূকথা 

�িনেয় সুরী�ােক মাতৃ সে�াধন কের মুি� �পেত �চেয়েছ। মা সে�াধন �েন সুরী�া িপছু 

হটেলও লাউেসনেক জ� করার জন� নানা ফি� করেত থােক। সুরী�া লাউেসনেক 

একিট �হয়ঁািলর সমাধান করেত বেল এবং �সই সে� এও বেল যিদ �হঁয়ািলর সমাধান না 

করেত পাের তেব তােঁক �গালাঘােট কারাগাের ব�ী হেত হেব। সুরী�ার �হঁয়ািলিট িছল 

“কাঙুেরর কািমখ�া কািমনী �েপ আইেস। / সব�া� থািকেত নারীর ধাউত �কাথা 

�বেস।।”৮ লাউেসন ব� �চ�া কেরও  �হয়ঁািলর উ�র িদেত না পারায় সুরী�া শত� মেতা 

লাউেসনেক কারাগাের ব�ী কের। লাউেসন ব�ী অব�ায় ধেম�র শরণাপ� হয় এবং 

ধম�ঠাকুর হনুমানেক পাঠায় লাউেসনেক মু� করেত। হনুমান �হয়ঁালীর উ�র খুজেত ��া, 

িব�ু, মেহ�েরর কােছ যায়, িক� তােদর কােছ �হঁয়ািলর উ�র পান না। তখন মেহ�র 

বেলন িতিন �গৗরীর কাছ �থেক উ�র �েন আসেব। হনুমান তখন ��ত মািছর �প ধারণ 

কের �হঁয়ািলর উ�র �েন হনুমান ব�ীশালায় লাউেসেনর কােছ এেস তাঁেক �হঁয়ািলর 

উ�র জািনেয় �দন। লাউেসন তখন সুরী�ােক �ডেক �হয়ঁািলর উ�র িদেয় ব�ীদশা �থেক 

মু� হন। সুরী�ােক পরািজত কের লাউেসন ও কপূ�র বািলঘাট প�ােত �ফেল �ভরবী 

নিদ পার হেয় রমিত নগের উপি�ত হয়। �সখােন তােদর সােথ �দখা হয় লাউদ� 

কম�কােরর সে� এবং দুই ভাই তারঁ বািড়েত আিতথ� �হন কের। �গালাঘােটর কািহনীর 

পিরসমাি� ঘেট এখােনই। 

হ�ীবধ পালায় আমরা লাউেসেনর হ�ীবধ ও তারঁ মিহমার কথা জানেত পাির। 

লাউেসন ও কপূ�র রমিত নগের লাউদে�র গৃেহ আ�য় �নওয়ার পর চারিদেক ��ন ওেঠ 

�য, লাউদে�র বািড়েত দুইজন সুদশ�ন যুবক এেসেছ। মহামদ ওই সময় রাজদরবার 

�থেক িনেজর বািড় িফরিছেলন এবং জনরব �েন �স লাউদে�র বািড়েত িগেয় �দেখ 

লাউেসন ও কপু�র �সখােন বেস আেছ। তখন মহামদ বািড় না িফের �স রাজদরবাের 
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িফের চ�া� কের �য তারঁ ভাে�েদর চুিরর অপবাদ িদেয় তােদর শাি� �দেবন এবং �সই 

সে� এও �ঘাষনা করেলন রাজার অনুমিত ছাড়া �কউ িভন �দেশর �লাকেক আ�য় িদেল 

রাজার কােছ তারঁ িবচার কের তােঁক শাি� �দওয়া হেব। একথা �শানার পর দুই ভাই 

লাউদে�র কাছ �থেক িবদায় িনেয় গাছতলায় আ�য় িনেয় রাত কাটান। রােত মহামেদর 

িনেদ�েশ �কাটাল লাউেসেনর িনকট হ�ী �বঁেধ �রেখ লাউেসনেক চুিরর অপবােদ ধের �নয় 

এবং মহামেদর িনেদ�েশ লাউেসেনর উপর নানারকম িনয�াতন করেত থােক। আর এিদেক 

কপূ�র পািলেয় িগেয় ময়রাণীর বািড়েত আ�য় �নয়। ধম�ঠাকুর লাউেসেনর উপর �কাটােলর 

অত�াচার �দেখ তাঁর দয়া হয় এবং িতিন হনুমানেক পাঠান লাউেসনেক মু� করার জন�। 

হনুমান �গৗেড় উপি�ত হেয় রাজােক �ে� মহামেদর ষড়য� ও লাউেসেনর �কৃত পিরচয় 

িদেয় তােঁক মু� করেত বেলন। এরপর �গৗেড়�র ��ােদশ �পেয় লাউেসনেক মুি� �দন 

এবং তারঁ পিরচয় িজ�াসা কের। মহামদ লাউেসেনর পিরচয় �পেয় ��ু হেয় লাউেসনেক 

িবপেদ �ফলার জন� �গৗেড়র পেথর িনশানা �দখােত বেলন। লাউেসন এরপর সম� 

িববরণ িদেয় �গৗেড়�রেক স�� কের। মহামদেক বেল ভািগেনয়েক বরণ করার জন�। 

মহামদ তখন আেরা �ু� হেয় মদম� হ�ীর সােথ যু� কের লাউেসনেক িনেজর মিহমা 

�কােশর কথা বেলন। লাউেসন মহামেদর কথামেতা মদম� হ�ীর সে� বীেরর সিহত 

যু� কের হ�ীেক বধ কেরন এবং মা�তেক পরািজত কেরন। এেতও মহামদ খুিশ না হেয় 

বেলন �য, মৃত হ�ীেক বাঁচােত পারেল তেবই তারঁ মিহমা �িতি�ত হেব। লাউেসন তখন 

ধম�ঠাকুরেক �রণ কের মৃত হ�ীেক বাঁিচেয় �তােলন। �গৗেড়�র লাউেসেনর বীরে� ও 

মিহমায় খুিশ হেয় পছ� মেতা �ঘাড়া বা অ� িদেয় তােঁক ময়নার অিধপিত িহেসেব 

�ীকৃিত িদেলন। লাউেসন অ� পছ� করেত িগেয় মেত�� অিভশ� সূেয�র �ঘাড়া অি�র 

পাথরেক �াথ�না কেরন �গৗেড়�েরর কােছ। হ�ীবধ পালায় মহামেদর ষড়য� ও 

লাউেসেনর বীর�েক �কােশর জন� কািহনীেক িবন�� কেরেছন �পরাম, যা যথাযথ ও 

কােব�র পিরেবেশর সােথ স�ৃ� হেয়েছ। �পরােমর ‘ধম�ম�ল’ কােব� এই পালার 

সংেযাজন কািহনীর �বিচ��েক স�িত দান কেরেছ। 

হ�ীবধ পালায় মদম� হাতীেক পরািজত কের লাউেসন ও কপূ�র দুজেন ঘের 

�ফরার বাসনা �কাশ কের। িক� মহামেদর ষড়যে�র িশকার হেয় লাউেসন কাম�প 

রােজর সে� যুে� িল� হওয়ার কািহনী বিণ�ত হেয়েছ এই পালায়। লাউেসন ও কপূ�র 

�গৗেড়�র সহ �গৗেড়র সম� �লােকেদর িব�াস অজ�ন কের অি�র পাথর নামক �ঘাড়ায় 

চেড় �গৗড় �থেক রমিত নগেরর িদেক যা�া করার সময় লাউেসন চািরিদক িনরী�ণ 

করেত িগেয় কালুেডামেক �দখেত পায়, �স শূকর চরাে� এবং বাটুল �লিত িনেয় প� 
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িশকার করেছ। কালুর বাটুেলর আঘােত মের যাওয়া পািখর মুেখ গ�া জল িদেয় তাঁর �াণ 

বাঁিচেয় িদেয় কালুর পিরচয় �নয় লাউেসন। কালু িনেজর পিরচয় িদেল লাউেসন তােঁক 

ময়নায় িগেয় বসবােসর কথা বেলন। কালু লখাই ডুমিনেক িগেয় বেল লাউেসন তােদরেক 

ময়নায় িগেয় বসবােসর কথা বেলন। কালুর কথামেতা সবাই লাউেসেনর কােছ উপি�ত 

হয় এবং লাউেসন �গৗেড়র কাছ �থেক অনুমিত িনেয় �ডাম �জােদর পূব� �িত�িত মেতা 

তােদর ময়নায় বসবােসর ব�ব�া কের �দয়। এিদেক �গৗেড়�র বুঝেত পােরন না �কন 

�গৗড় �ছেড় ময়নায় চেল যাে� রােজ�র মানুষ। কারণ অনুস�ান কের �গৗেড়�র জানেত 

পােরন মহামেদর অত�াচাের সবাই �গৗড় �ছেড় ময়নায় চেল যাে�। �গৗেড়�র মহামদেক 

একথা বলেল মহামদ তার �ািত, ব�ু, ভাই সকেলর সে� যুি� কের কপট কের বেলন 

কাম�প রাজ কপূ�রধল �গৗড় রাজ আ�মণ কেরেছ বেল রব তুলেলন। �গৗেড়র �জারাও 

মহামেদর কথার সত�তা িবচার না কের �গৗড় �ছেড় পালােত লাগেলন। এমন অব�ায় 

�গৗেড়�র ভয় �পেয় মহামদেক �ডেক পাঠােল মহামদ তারঁ কূটনীিত সফল করার জন� 

�গৗেড়�রেক বেলন লাউেসনেক কাম�প রােজর সে� যু� করেত। �গৗেড়�েরর প� 

�পেয় লাউেসন কাঙুর যা�া কেরন। লাউেসন তখন র�াবতীর কথা না �েন �স কালু সহ 

�তর জন দলুইেক সে� কের অি�র পাথর �ঘাড়ায় �চেপ লাউেসন কাঙুর যা�া কের এবং 

দীঘ� পথ অিত�ম কের গ�কী নদীর তীের এেস উপি�ত হয়। িক� লাউেসেনর পে� 

গ�কী নদী পার করা স�ব হেব না তখন ধম� হনুমানেক িনেদ�শ �দন লাউেসনেক নদী 

পার কের �দওয়ার জন�। হনুমান এেস লাউেসনেক বেলন �য, ধম�পােলর �ী ব�ভার 

কাটাির িদেয় নদীর জল �িকেয় নদী পার হওয়া যােব। �সই মেতা লাউেসন ব�ভার 

কাটাির এেন গ�কী নদীর জল �িকেয় নদী পার হেয় �সন� সাম� িনেয় কাঙুর �পৗছান। 

এখােনই পালা সমাি� ঘেট। 

কাঙুের �পৗেছ কালু তার দলুই স�ী ও লাউেসনেক নগেরর বাইের �রেখ িনেজ 

���চারীর �বেশ নগের ঘুের �বড়ােত থােকন। কালু নগের অবি�ত �দবী ভবানীর মি�ের 

পূজা �দন এবং �দবী কালুেক িচনেত �পের কালুেক সাহায� করার জন� কাঙুর �ছেড় 

�কলােস চেল যান। এরপর ছ�েবশী কালু নগেরর �কাটােলর নজের পের যায় এবং নগর 

�কাটােলর সে� যু� কের নগর �কাটালেক পরািজত কের। পরািজত নগর �কাটাল 

রাজােক কােছ  সম� ঘটনা জানােল কালুর িব�ে� যু� যা�া কের পরািজত হন এবং 

লাউেসেনর বশ�তা �ীকার কের সারা বছর ধের কর ও িনেজর কন�ার সে� িবেয় 

�দওয়ার জন� অ�ীকার ব� হয়। লাউেসন একথা �েন কাঙুর রাজােক ব�ন মু� কের 

এবং নগের �েবশ কের তারঁ বীরে�র কথা, যুে� আ�ীয়-�জেনর মৃতু� ও তােদর িবেয়র 



74 

 

কথা জানান। িক� কিল�া বুি� কের তারঁ িপতােক জানান �য এমন অব�ায় িকভােব 

কন�াদান করেবন, তাই িবেয় একবছর িপিছেয় িদেত বেলন। িক� কালুর উপি�ত বুি�েত 

লাউেসন ধেম�র কৃপায় মৃত ব�ি�েদর জীিবত কের কিল�ােক িবেয় কেরন। কিল�া িবভা 

পালায় আমরা �দখেত পাই �য লাউেসন অ�িতেরাধ� অেজয় বীের পিরণত হয়। কারণ 

��প �দখা যায় �য, �য �গৗড় রােজর কােছ কাঙুর রাজ বীিভষীকা িছল �সই কাঙুর 

রাজােক পরািজত কের লাউেসন এবং রাজা তারঁ বশ�তা �ীকার কের িনেজর কন�ার সে� 

িবেয় �দন লাউেসেনর। লাউেসেনর বীর� �কােশ এই পালািট ���পূণ� ভূিমকা পালন 

কেরেছ। 

 কাঙুর জয় কের লাউেসন �গৗেড়র আশীব�াদ ও �ীকৃিত আদায় কের দলবল, �ী 

কিল�ােক িনেয় ময়নায় িফের িগেয় সুেখ জীবনযাপন করেত থােক । লাউেসেনর মেত�� 

জে�র �কৃত কারণ ধেম�র পূজা �চার করা। লাউেসন একথা ভুেল �গেল ধম�ঠাকুর 

উেদ�াগ �নয় লাউেসন �যন মেত�� তারঁ পূজা �চার কের। ধম�ঠাকুর তখন �েগ�র 

িবদ�াধরীেক  ছ�েবশী নটী �েপ আিবভূ�ত হেয় �গৗেড়�েরর রাজসভায় িগেয় নৃত� করেত 

বেলন। �গৗেড়�র নটীর নৃত� �দেখ তাঁেক ভজনা করার বাসনা �কাশ কেরন। রাজােক 

শা� করার জন� মহামদ িসমুলার অিধকারী হিরপােলর �মেয়েক িবেয় করার কথা বেলন। 

�গৗেড়�র তখন মহামেদর কথা অনুযায়ী হিরপােলর কন�ার পািণ �হেণর জন� ভাটেক 

িদেয় ��াব পাঠান। িক� কানাড়া �গৗেড়�েরর ��াব �ত�াখ�ান কের ভাটেক অপমান 

কের তািড়েয় িদেল �গৗেড়�র সৈসেন� িসমুলা অিভযান কেরন। এেত রাজা হিরপাল ভয় 

�পেয় �গৗেড়�রেক িবেয় করার কথা বেলন  কানাড়ার কােছ। িক� কানাড়া জবাব �দয় 

�স �গৗেড়�রেক নয়, �স ময়নার রাজা লাউেসনেক িববাহ করেব। কানাড়া �গৗেড়র হাত 

�থেক র�া পাওয়ার জন� �দবী ভবানীর শরণাপ� হন। �দবী তােঁক �লৗহগ�ার উপহার 

�দন এবং বেলন �য এক �কােপ �য �লৗহগ�ার �খি�ত করেবন তােঁকই বরমাল� �দেবন। 

িক� �গৗেড়�র �লৗহগ�ার ি�খি�ত করেত না পারেল মহামদ লাউেসনেক িবপেদ �ফলার 

জন� ময়না নগর �থেক লাউেসনেক আনােনার ��াব �দন �গৗেড়�রেক। �গৗেড়�েরর 

��াব মত ইে�েমেট �ক পাঠােনা হয় লাউেসনেক আনােনার জন�। �পরাম এখােনই 

�লৗহগ�ার পালা সমা� কেরন। 

কানাড়া িবভাপালায় কানাড়ার িববাহ ও লাউেসেনর �লৗহগ�ার ি�খি�ত করার 

িব�ৃত িববরণ আেছ। �গৗেড়�র �লৗহগ�ার ি�িখি�ত করেত ব�থ� হেল মহামদ লাউেসেনর 

কথা বেলন �গৗেড়�েরর কােছ। লাউেসন িসমুলায় উপি�ত হেয় �গৗেড়�রেক বেলন তারঁ 

সভায় বারভুঞােদর মেতা বীর থাকেত �কন লাউেসনেক এই �� দািয়� িদে�ন। 
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লাউেসন তখন �গৗেড়র কথায় �লৗহগ�ার বধ করেত স�ত হয়। মহামদ লাউেসনেক 

অপমান কের বেলন তােঁক কানাড়ার বরমাল� পরার জন� এখােন িনেয় আসা হয়িন, তােঁক 

আনা হেয়েছ �গৗেড়�র ও কানাড়ার িববােহ সাহায� করার জন�। মহামদ ম�ণা কের 

লাউেসনেক বাঁশিডহার গেড় পািঠেয় �দন এবং �সই সুেযােগ �গৗেড়�র বাঁশিডহা আ�মণ 

কের। কানাড়া ভীত হেয় �দবী ভবানীর শরণাপ� হয় এবং �দবী তােঁক বেল �গৗেড়�েরর 

িব�ে� ধুমসী দাসীেক যুে� পাঠােত। ধুমসীর সে� যুে� পরাজেয়র ভাবনায় �গৗেড়�র 

�গৗড় পলায়ন কের। বাশঁিডহা গেড় রাজা হিরপালেক জয় কের লাউেসন কালুর কথায় 

িসমুলা িফের আেসন। এিদেক কালু িসমুলা গড় আ�মণ কের এবং ধুমসী দাসী রেণ ভ� 

�দয়। তখন কানাড়া আবার �দবীর শরণাপ� হয়। এরপর লাউেসন কানাড়ােক িবেয় কের 

িনেজর দলবল িনেয় ময়নায় িফের আেস, এখােনই পালা সমাি� ঘিটেয়েছন �পরাম। 

�পরাম কানাড়া িবভাপালােক �� ও জিটল কের সািজেয় তুেলেছন। 

�পরােমর ‘ধম�ম�ল’ কােব�র অনুমৃতা পালায় লাউেসেনর �িত মহামেদর কুিটল 

চ�াে�র কািহনী বিণ�ত হেয়েছ। মহামদ লাউেসনেক বধ করার জন� চ�া� কের 

�গৗেড়�রেক বেলন �য, তারঁ অেথ� লাউেসন ময়নায় সুেখ সংসার করেছ; অথচ লাউেসেনর 

মেতা বীর থাকেত ইছাই �ক পরািজত করেত পারিছ না। ইছাই �গৗেড়র বশ�তা �ীকার না 

কের িনেজেক �াধীন রাজা কের �রেখেছ। ইছাইেক পরািজত করেল �ঢকুর �গৗেড়র 

অধীেন চেল আসেব। মহামেদর এই চ�াে� িব�া� হেয় �গৗেড়�র লাউেসনেক �গৗেড় 

�ডেক পাঠায়। কালু ও অি�র পাথর অে�র সে� আেলাচনা কের লাউেসন �ঢকুর জয় 

করার জন� িপতা মাতার কােছ িবদায় িনেত �গেল লাউেসন বাধঁা �া� হন। �কননা ইছাই 

কণ�েসেনর ছয় পু�েক বধ কেরিছেলন। তেব লাউেসন িপতা-মাতােক আ�� কের �ীেদর 

কােছ িবদায় িনেয় �ঢকুরগড় আ�মেনর জন� �গৗেড়�েরর কােছ উপি�ত হয়। লাউেসন 

�গৗড় রাজেক বেলন আপিন �যখােন িতনবার পরািজত হেয়েছন, �সখােন আিম িকভােব 

জয়লাভ করব। িক� লাউেসেনর কথা �েন মহামদ তােঁক িতর�ার কের। এরপর 

লাউেসন অপমািনত হেয় দলবল িনেয় �ঢকুর আ�মেণর উে�েশ� অজয় নদীর তীের এেস 

উপি�ত হয়। নদীেত হাটু জল �দেখ আনি�ত হেয় নদী পার হেত �গেল �ভেস যাওয়ার 

অিত�ম হয়। লাউেসন কালুর শরণাপ� হয়। কালু তখন অজেয়র বুেক মাছ ধরেত �� 

কের তা �ঢকুেরর রাজা ইছাইেয়র কােন আসেল িতিন �লাহাটা ব�র �ক কারণ অনুস�ান 

করেত পাঠান। �লাহাটা ব�র কালুর পিরচয় �পেয় কালুেক তারঁ পূেব�র কােজর জন� 

কটূকথা বলেল কালু অপমািনত হেয় �লাহাটা ব�রেক যুে� পরািজত কের তারঁ কাটা মু� 

লাউেসেনর কােছ িনেয় আেস। লাউেসন তখন কালুেক বেল এই কাটা মু� তােদর 
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বীরে�র �ারক িহসােব �গৗেড়র কােছ পাঠােত। �গৗেড় �সই কাটা মু� পাঠােল মহামদ 

�গৗেড়র কািমল�ােদর িদেয় লাউেসেনর মায়ামু� িনম�াণ কের ময়নায় পাঠায়। লাউেসেনর 

কাটামু� �দেখ র�াবতী �াণঘাতী হেত �চেয়েছ। লাউেসেনর �ীরা সকেলই অনুমৃতা 

হওয়ার আেয়াজন কের তখন ধম�ঠাকুর িবচিলত হেয় িভখারী �া�ণ �বেশ ময়নায় 

উপি�ত হেয় লাউেসেনর অ�ুরী �দিখেয় তােদর িনর� কেরন লাউেসন মারা যায়িন। 

অন�িদেক অজয় নদী লাউেসন পার করেত পারেছ না �দেখ ধম�ঠাকুর হনুমানেক পািঠেয় 

লাউেসনেক অজয় নদী পার কিরেয় �দন। এখােনই সমাি� ঘেট অনুমৃতা পালার। 

লাউেসন �ঢকুর গেড় সৈসেন� উপি�ত হেল তার আেয়াজন �দেখ ভীত হেয় ইছাই 

�দবী ভবানীর শরণাপ� হন। ইছাই বধ পালায় লাউেসেনর ইছাই �ঘাষেক বধ করার 

কািহনী �পরাম িব�ৃত ভােব বণ�না কেরেছন। ইছাই পাব�তীর আরাধনা কের �দবীর বাণ 

�পেয় �থেমই ইছাই কালুর িব�ে� অিভযােন নােমন। ইছাইেয়র বােণর আঘােত কালু 

যুে� মৃত�ায় হেয় �গেলন। লাউেসন তখন ধেম�র শরণাপ� হয় এবং �দবতারা ধেম�র 

পু�জল িদেয় কালুর �াণ িফিরেয় �দন। এরপর লাউেসন ইছাইেয়র সােথ যুে� অবতীণ� 

হন, তােদর মেধ� �বল যু� হয়। লাউেসেনর ফলার আঘােত ইছাইেয়র মাথা ভূিমেত 

গিড়েয় পরেলও জয়দুগ�া উ�ারণ করেলই �দবী স�� হেয় ইছাইেয়র ধের কাটা মু� 

�াপন কের তােঁক পুনরায় জীিবত কের তুেলন। ইছাই �দবীর বের অমর� লাভ কেরেছ। 

ইছাই অপরােজয় হেল মেত�� ধেম�র পূজা হেব না । তখন �দবতারা বলেলন লাউেসন 

ইছাইেয়র মাথা কাটেল হনুমান তা িনেয় পাতােল �ফলেবন। িক� �দবী বাসুকীর কাছ 

�থেক মাথা �চেয় িনেয় ইছাইেক পুনজ�ীবন দান কেরন। এরপর নারেদর কটাে� �দবী 

যখন নারেদর িপছেন ধাওয়া কের িকছু�েণর জন� �েগ� �গেল �দবতারা লাউেসনেক 

আেদশ �দন ইছাইেক বধ করেত। �দবতারা তখন হনুমানেক িনেদ�শ �দন ইছাইেয়র 

কাটামু� িনেয় িগেয় কৃে�র পদতেল রাখেত। এেতই ইছাই মুি� পায়। �দবী ভবানী 

ইছাইেয়র এই পিরণাম �দেখ দুঃিখত হেয় বেলন িতিন লাউেসনেক হত�া কের তারঁ 

�িতেশাধ �নেবন। লাউেসন তখন �দবীর স�ুেখ উপি�ত হেয় পূেব� �দ� ফলা �দিখেয় 

�দবীেক শা� কেরন। �পরােমর ধম�ম�ল কােব� এই পালািটর সংেযাজন �বশ তাৎপয�পূণ�, 

�কননা লাউেসন �ঢকুর গড় জয় না করেল �গৗেড় লাউেসেনর ময�াদা �িতি�ত হেব না 

এবং মহামেদর জয় হেব। লাউেসেনর �ারা মেত�� ধেম�র পূজা �াি� হেব না। কািহনীেক 

পিরণাম অিভমুখী কের �তালার জন�ই এই পালার সংেযাজন করা হেয়েছ। সুতরাং, 

কািহনী লে��র িদক �থেক এবং �গ�-মেত��র ব�বধান �ঘাচােনার কারেনই এই পালা 
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সংেযাজন। আমরা �দিখ �দবী ভবানী �গ� �থেক িফের এেস লাউেসনেক বর �দান এবং 

জামাতা িহেসেব �হণ করার মধ� িদেয় মেত��র ধূিলমািটর �শ� পাওয়া যায়। 

এর পরবত�ী পালা অেঘারবাদল পালা। এই পালায় মহামদ ধম� পূজার আেয়াজন 

কেরন। মহামদ লাউেসেনর মিহমায় ঈষ�াি�ত হেয় ভােবন ধম� পূজা কেরই যখন 

লাউেসেনর এেতা শি�, তখন মহামদ ধেম�র পূজা কের লাউেসন বেধর বর চাইেবন। 

মহামেদর কথামেতা �গৗেড়�র ধম�পূজার আেয়াজন করেলও মহামদ মন �থেক অসৎ 

ই�ােক পিরত�াগ করেত পােরিন। ধম�ঠাকুর মহামেদর অসৎ ই�ার কথা জানেত �পের 

হনুমােনর সে� পরামশ� কের মহামদেক শাি� �দবার জন� �গৗেড় অকাল বষ�া সৃি�র জন� 

ইে�র কােছ অনুেরাধ কেরন। ই� �দ� �বল ঝড়, বৃি�েত �গৗেড়র �বল �য় �িত 

হয়, মি�র �ভে� যায়, জিমর ফসল ন� হয়। �গৗেড়�র তখন ভয় �পেয় মহামেদর 

শরণাপ� হেল মহামদ পরামশ� �দন ময়না �থেক লাউেসনেক আিনেয় ঝড়-বৃি� ব� করার 

জন�। লাউেসন ময়না �থেক এেস �গৗেড় উপি�ত হেল রাজা তােক পি�ম উদেয়র কথা 

বেলন। লাউেসন স�ত না হওয়ায় মহামদ তােক ব�ী কেরন। লাউেসন তার ব�ী দশার 

খবর কপূ�র পাতেরর মাধ�েম ময়নায় তার িপতা-মাতােক জািনেয় তােদর �গৗেড় িনেয় 

আসেত। লাউেসেনর িপতা-মাতা �গৗেড় উপি�ত হেল লাউেসন তােদর পি�ম উদেয়র 

কথা বেলন। র�াবতী তখন মহামদেক বেল িনেজ ব�ী হেয় লাউেসনেক মু� কের তাঁেক 

হাকে� িগেয় হিরহর বাইিত এবং সামুলা আিমিনর সাহােয� ধম�ঠাকুেরর পূজা কের 

পি�েম সূয� উদেয়র কথা বেলন। হাকে� ধেম�র �দহারা �দেখ সামুলা লাউেসনেক বেলন 

পূেব� এখােন হাক� ভুবন �গ�পুরী হেলও এখন �সখােন ধেম�র পূজা না হওয়ায় তা 

�বনাবেন পিরণত হেয়েছ। লাউেসন এ কথা �েন নফর ইছারানােক িদেয় জ�ল পির�ার 

কিরেয় হাক� ভুবনেক পুনরায় ধেম�র গাজেনর উপেযাগী কের তুেলন। এখােনই 

অেঘারবাদল পালা সমা� হয়। 

অেঘারবাদল পালার পর জাগরণ পালা। জাগরণ পালার দুিট িদক বা কািহনী দুিট 

�স�েক িঘের আবিত�ত হেয়েছ। একিদেক লাউেসেনর অনুপি�িতেত মহামেদর ময়নাগড় 

আ�মণ এবং অন�িদেক হাক� ভুবেন ধম�পুজা কের লাউেসেনর পি�েম সূেয�াদয় 

ঘটােনা। লাউেসন হাক� ভুবেন ধম�পূজা কের পি�েম সূেয�াদেয়র জন� ব�� তখন মহামদ 

�সই সুেযাগ িনেয় ময়না আ�মণ কেরন। মহামদ ময়নার িনকট প�মায় িশিবর �াপন 

কের ই�জালেক ময়নার সংবাদ আনেত পাঠােলন। ই�জাল ময়নায় িগেয় িন�া �দবীর 

ম� পের সকলেক ঘুম পািরেয় ময়না ঘুেড় এেলন এবং মহামেদর ময়না আ�মেণর 

��িত স�� কেরন। এিদেক ময়নার িবপেদর কথা বুেঝ ধম�ঠাকুর হনুমানেক বেলন 



78 

 

কালুেক �� �দখােত। কালু তখন হনুমােনর �� �পেয় লখ�ােক ময়না র�ার ভার িদেয় 

িনেজ পাব�তীর পূজা শ� কেরন। িক� কালু মদ�পান করায় �দবী তার �িত �� হেয় 

তারঁ বংশ নােশর অিভশাপ �দন। �দবীর অিভশােপ কালুর বুি� নাশ হেল কােজ অবেহলা 

�� কেরন কালু। মহামদ কালুর �ী লখ�ােক নানা �েলাভন �দিখেয় িনেজর িদেক করেত 

�চেয়েছ। িক� লখ�া �দবী ভবানীর পূজা কের মহামেদর িব�ে� যু� কের মহামদেক 

পরািজত কের। যু� জয় কের লখ�া �ামীেক বেলন মহামেদর িব�ে� যু� করেত, িক� 

�দবীর অিভশাপ থাকায় কালু আর যুে� �গল না। মহামদ পুনরায় ময়না আ�মণ কেরন। 

লখ�া �থেম তাঁর সতীন সনকার কােছ িগেয় বেলন তারঁা দুজেন িমেল মহামেদর িব�ে� 

যু� করেবন, িক� সনকা তারঁ ��াব িফিরেয় িদেল লখ�া বাধ� হেয় পু� শাখােক যুে�র 

কথা বেলন। শাখা মহামেদর সােথ যু� করেত িগেয় �াণ হারায় এবং কালুর অন�ান� 

পু�রাও যুে� অংশ �হণ কের িক� �দবীর অিভশাপ থাকায় তারঁাও �াণ হারায় যুে�। 

কালু পু�েদর অকাল �য়ােণ অধীর হেয় যুে� �যেত ��ত হয় এবং এই সংবােদ মহামদ 

ভীত হেয় �ঘাষনা কের, �য কালুর মাথা �কেট এেন িদেত পারেব তােঁক ময়নার রাজা 

কের �দওয়া হেব। কালুর ভাই তখন �লােভ পের কালুর কােছ যায় এবং বেল তারা পূেব�র 

�বিরতা ভুেল িগেয় িমেল িমেশ থাকেব। এই সুেযােগ কালুর ভাই কালুর কােছ অ�ীকার 

কিরেয় �নয় �স যা চাইেব তাই কালুর িনকট পােব। কালু স�ত হেল কালুর ভাই কালুর 

কাটা মাথা চাইল এবং কালু শত� র�ােথ� তারঁ মাথা �কেট িদল। কালুর ভাই কাটা মাথা 

িনেয় যখন মহামেদর কােছ যা�া কের তখন লখ�া তােক বধ কেরন। কালুর মৃতু�েত 

�ডামপারা �শােক িব�ল হেয় উঠেল লখ�া লাউেসেনর অ�ঃপুের িগেয় কিল�ােক যুে� 

�যেত আ�ান কের। কিল�া মহামেদর সােথ যু� করেত ��ত হয়। িক� যুে� �স �াণ 

হারায়। কিল�ার মৃতু�র পর কানাড়া �দবী পাব�তীর পূজা কেরন এবং �দবী তারঁ পুজায় 

স�� হেয় তােঁক বর িদেলন �য যুে� িতিন কানাড়ােক সাহায� করেবন। �দবীর কৃপায় 

কানাড়া মহামেদর সে� যু� কের জয়লাভ কের মহামদেক যেথ� ভােব অপমান কেরন। 

মহামেদর অপমান এখােনই �শষ নয়, �দবীর ছলনায় িতিন িনেজর ঘের ঢুকেল �চার 

সে�েহ িনেজর �ী ও দাসীেদর কােছও লাি�ত হন। অন�িদেক কানাড়া �দবীর কােছ 

কিল�ার �াণ িভ�া চাইেল �দবী বেলন পি�েম সূেয�াদয় হেল সবাই �াণ িফের পােব।  

ি�তীয়াংেশর কািহনীেত �দখা যায় লাউেসন অেনকিদন ময়না �থেক দূের থাকায় 

ময়নার আশ�ায় িতিন চ�ল হেয় ওেঠন এবং শারী�য়া পািখর �ারা িতিন ময়নায় প� 

পাঠান। কানাড়া লাউেসেনর প� �পেয় ময়নার সংবাদ জািনেয় শারী�য়ার মাধ�েম 

লাউেসেনর কােছ পে�র উ�র পািঠেয় �দন। ময়নার সংবাদ �জেন লাউেসন �শােক 
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ব�াকুল হেয় ওেঠন। সামুলা আিমিন তখন লাউেসনেক সা�না িদেয় বেলন �শােক অধীর 

হেল তপস�া সফল হেব না। লাউেসন তখন িন�ার সিহত ধম�ঠাকুেরর পুজায় িনেজেক 

িনেয়ািজত কেরন। লাউেসেনর তপস�ায় স�� হেয় ধম�ঠাকুর বর িদেত চাইেল লাউেসন 

ধেম�র কােছ পি�েম উদেয়র বর �াথ�না করেলন। তখন ধম�ঠাকুেরর কথামেতা পি�েম 

সূেয�াদয় হল। ধম�ঠাকুেরর সামেন লাউেসন হিরহর বাইিতেক এই ঘটনার সা�ী �রেখ 

�গৗড় যা�া কেরন। �পরাম চ�বত�ীর ঘটনাব�ল জাগরণ পালা সমা� হয় এখােনই। 

লাউেসন হাক� ভুবেন পি�েম সূেয�াদেয়র পর �গৗেড় এেস িপতা-মাতােক 

ব�ীদশা �থেক মু� করার জন� ব�ীশালায় উপি�ত হয়। র�াবতী ব�িদন পর পু�েক 

�দেখন এবং সম� ঘটনার িববরণ �েনন। িক� মহামদ এই সংবাদ �েন �ু� হেয় 

লাউেসেনর চুল ধের তােক �চার অপবাদ িদেয় লা�না কের। ইিতমেধ� �গৗেড়র কােছ 

খবর যায় লাউেসন হাক� ভুবন �থেক িফের কণ�েসন-র�াবতীর সােথ সা�াৎ কেরেছ। 

লাউেসন এেত �ু� হেয় উঠেল র�াবতীর মধ��তায় শা� হেয় লাউেসন মাতুেলর কােছ 

সম� ঘটনার কথা �াপন কেরন। িক� মহামদ লাউেসেনর কথায় িব�াস না করেল 

লাউেসন হিরহরেক সা�ী মানল। িক� মহামদ হিরহরেক টাকার �লাভ �দিখেয় 

লাউেসনেক িবপেদ �ফলেত চাইেলন, িক� হিরহর সা�� �দবার সময় সর�তী তারঁ 

িজ�ায় ভর করায় হিরহর সত� কথা বেল। মহামদ তখন হিরহরেক �চার অপবাদ িদেয় 

িবপেদ �ফলেত চাইেল ধেম�র িনেদ�েশ হনুমােনর হ�ে�েপ হিরহর মুি� �পেয় সব�সমে� 

�েগ� চেল �গেলন। মহামদ তা দেখ ভাবেলন শূেল িদেলই �গ� �াি� ঘটেব, তাই িতিন 

তারঁ পুতেদর এেক এেক শূেল িদেলন। িক� তারঁ কিন� পুে�র �দেহ �কান পাপ না 

থাকায় �স র�া পায়। এরপর মহামেদর কু�েরাগ হয় এবং �গৗেড়�েরর অনুেরােধ 

লাউেসন ধেম�র কৃপায় মহামেদর কু�েরাগ ভােলা কের িদেয় �গৗেড়র সকেলর আশীব�াদ 

িনেয় লাউেসন ময়নায় িফের আেসন। লাউেসন ধেম�র সাহােয� ময়নার সকলেক বািঁচেয় 

তুেলন এবং মেত�� ধেম�র পূজা �চািরত হয়। ধম�ঠাকুর তখন লাউেসনেক মেত��র সমাি� 

ঘিটেয় �েগ� িফের �যেত বেলন এবং ধেম�র কথামেতা লাউেসন �েগ� িফের �গেল 

ধম�ম�েলর কািহনীর সমাি� ঘেট।  

�পরাম চ�বত�ী ব� ঘটনার মধ� িদেয়, উপকািহনীর মাধ�েম তাঁর কােব�র ঘটনা 

ধারােক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন। তাই বলা হেয় থােক �পরােমর ধম�ম�ল কাব� ধম�ম�ল 

কাব� ধারায় িবেশষ উ�তায় অব�ান করেছ। ধম�ম�ল কােব�র কািহনীেত অিভনব� ও 

ঘন� দুই-ই আেছ। মনসাম�ল ও চ�ীম�েলর কিবরা তােদর কােব� �দবখে�র �য িববরণ 

�দেয়েছন তা মূল কািহনীর ভুিমকা অংশ �েপ অিভিহত হয়। তেব ধম�ম�ল কােব� এ�প 
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�কান আলাদা কািহনী �নই। মূল কািহনীর সে� �পৗরািণক �য সম� কািহনী ব�ব�ত 

হেয়েছ তা �াসি�ক কািহনীেক পিরপু� করার জন�, �সখােন �কান বা�ল� �নই। �পরাম 

চ�বত�ী ধম�ম�ল কােব�র কািহনী বয়েন ও উপ�াপনায় �নপুেণ�র পিরচয় িদেয়েছন। 

 �পরােমর ধম�ম�ল কােব�র কািহনী ব�র পিরচয় �থেকই আমরা মধ�যুেগর 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষেণর পেথ এিগেয় যােবা। মধ�যুেগর �দব-

�দবীর লীলা মাহা�� িবষয়ক ম�লকাব��িলেত সু�াচীন কাল �থেকই বাংলােদেশর আিদম 

জনসমােজর �লাকাচার ও �লাকিব�াস গভীর ভােব মুি�ত হেয় আেছ। ড. নীহারর�ন রায় 

এই �সে� বেলেছন – “এ-তথ� সব�জন�ীকৃত �য, আয�-�া�ণ বা �বৗ�, �জন ইত�ািদ 

স�দােয়র ধম�কম�, �া�, িববাহ, জ�, মৃতু� �ভৃিত সং�া� িব�াস, সং�ার ও 

আচারানু�ান, নানা �দবেদবীর �প ও ক�না, আহার-িবহােরর �ছাঁয়াছুঁিয় অেনক িকছু 

আমরা �সই আিদবাসীেদর িনকট হইেতই আ�সাৎ কিরয়ািছ। িবেশষভােব, িহ�ুর 

জ�া�রবাদ, পরলক স�ে� ধারনা, �পতত�, িপতৃতপ�ন, িপ�দান, �া�ািদ সং�া� 

অেনক অনু�ান, আভু�দিয়ক ইত�ািদ সম�ই আমােদরই �িতবাসীর এবং আমােদর 

অেনেকরই র�ে�ােত বহমান �সই আিদবাসী রে�র দান। িহ�ুর ধম�কেম�র �গাড়ায় এ 

কথাটা না জািনেল অেনকখািনই অজানা থািকয়া যায়।”৯ সু�াচীন কাল �থেকই 

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

ছাড়া অন�ান� �ধান ম�লকাব��িল বাংলােদেশর সব�� �চিলত থাকেলও ধম�ম�ল কাব� 

রাঢ়বে�ই �চিলত এবং তা রাঢ়বে�র কিবেদর �ারা রিচত। সুতরাং ধম�ম�ল কাব� �থেক 

পাওয়া �লাকাচার ও �লাকিব�াস�িল সু�াচীনকাল �থেকই রাঢ়বে�র। �পরাম ধম�ঠাকুেরর 

মাহা�� বণ�না 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। �পরাম তারঁ ধম�ম�ল কােব� সমাজ সং�ৃিতর বণ�না করেত 

িগেয় িবিভ� �লাকাচার ও �লাকািব�ােসর বণ�না কেরেছন। �সই িবষয় ব�র অে�ষণ 

করাই হেব আমােদর মূল ল��। সমাজেগা�ীর 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। �পরােমর কােব� 
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নবজাতেকর জ� স��ীয় �লাকাচাের মেধ� গভ�বতী রমণীেক �ক� কের পালন করা 

অনু�ািনক রীিত �রওয়াজ এবং িশ�র জে�র পের পালন করা জ�েক�ীক সং�ার 

িব�ােসর পিরচয় �পেয় থািক। গভ�বতী রমণীেক �ক� কের পালন করা সং�ােরর পিরচয় 

�পরােমর কােব� িতন রকেমর -- প�মৃত �সবন, সাধভ�ণ ও গভ�বতী রমণীর 

�লাকাচােরর কথা বেলেছন। গভ�বতী রমণীর িতনমাস সমেয় প�মৃত �সবন করােনা হত, 

এই প�ামৃত হল – দুধ, ছানা, িঘ, িচিন এবং মধু। �পরাম প�ামৃেতর বণ�না িদেত িগেয় 

বেলেছন – 

     “পাঁচ মােস প�ামৃত �সামেঘাষ িদল। 

         অ�ের পরম �� �সামেঘাষ হইল।।”১০ 

অথবা, 

   “ব� অল�ার ভূষা িদবেস িদবেস। 

        প�ামৃত র�াবতী খায় প�মােস।।”১১ 

গভ�বতী নারীর যখন সাতমাস বয়স অথ�াৎ মাতৃ গেভ� স�ােনর ��ন ও অি�� 

অনুভূত হয় তখন খাদ� সং�া� �লাকাচার রাঢ়বে�র জনসমােজ �চিলত িছল, তা 

সাধভ�ণ নােম পিরিচত। �পরােমর কােব� আমরা সমাজ-সং�ােরর ধারায় এই 

সাধভ�েণর পিরচয় পাই -- 

  “ছয়মােস িনবিড়ল সােত �েবশ। 

          নানা সাধ খায় রামা অপূব� সে�শ।।”১২ 

এরপর আমরা �দিখ �য, সাধভ�েণর িকছুিদন পর যখন স�ান জে�র সময় হয়, তখন 

গভ�বতীেক একিট আলাদা ঘের রাখা হয় তােক ‘সূিতকাগৃহ’ বা আতুঁরঘর বলা হয়। 

�পরােমর কােব� এই সূিতকাগৃেহর পিরচয় পাওয়া যায় – 

 “র�াবতী রানী রেহ সুিতকার ঘের। 

      সভার আন� �� স�ম বাসের।।”১৩ 

 �পরােমর কােব� আমরা �দিখ গভ�বতী রমণীেদর �সব ি�য়া করােনা হয় দাইেয়র 

�ারা। �সব ি�য়া স�ূণ� হেল নািড় �কেট িশ�র যথাযথ পিরচয�া করা হয়।  

   “বাটা হল� হীরা দায় বেল হাকঁািরয়া। 

        সািধল আপন কাজ জয় জয় িদয়া।।”১৪ 

পু�স�ান জ�ােল বািড়েত আনে�র ধূম পেড় যায়, সবাই আনে� নাচ-গান কেরন – 

  “নাট-গীেত আন� শব�রী জাগরণ। 

       �কালাহল মেহাৎসব ময়না ভূবন।।”১৫ 
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নবজাতেকর জে�র পর পাঁচিদেন পাচুটা করা হয়। এিটই িশ�র জে�র �থম �লাকাচার, 

জে�র পাঁচিদন পের পালেনর কারেণ এর নাম হয় পাচুটা বা পাচুট�া। �সূিতেক আঁতুরঘর 

�থেক �বর কের ঘের �তালা হয় এবং বািড়েত নািপত �ডেক নখ �কেট এেয়ািতেক �ান 

করােনা হয় – 

  “িনবিড়ল পাচুঁটা ষ�ীর আিদ পূজা। 

        �ঢকুেরেত জি�ল ইছাই মহােতজা।।”১৬ 

আমরা �পরােমর কােব� �দখেত পাই নবজাতেকর জে�র পর ছয়িদেনর িদন পালন করা 

হত �ষটারা বা ষ�ীপূজা। �পরাম এই অংেশর বণ�না িদেয়েছন খুব সু�র ভােব – 

                               “কুল ি�য়া সকল সািধল কুলবতী। 

                                ছ’িদেন �ষটারা জাগরণ রািত।।”১৭ 

তেব কন�া স�ােনর ��ে� এই িনয়ম একুশ িদেন পালন করার রীিত িছল -- 

                               “ষ�ীপূজা কিরেলক একুইশ িদবেস। 

                               �দবকন�া অ�বতী কুলশীল বেশ।।”১৮ 

�ষটারা বা ষ�ীপূজার িদন স�ােনর মােয়েদর সারারাত �জেগ থাকেত হত। এই রীিত 

পালেনর মধ� িদেয় সমােজর �লােকেদর িব�াস িছল এই িদেনই রােত িবধাতা এেস 

স�ােনর ললাট িলেখ �দেবন। তাই িশ�র মাথার কােছ �দায়াত কলম রাখেত হত। 

িশ� স�ােনর ছয়মাস বয়স হেল মুেখ ভাত বা অ��াশন অনু�ান করা হত। 

অ��াশেনর িদেন িশ�র মুেখ শ� জাতীয় খাদ� তুেল িদেয় �ভ অনু�ান স�� হত। 

উ� অনু�ানিট �বশ ধুমধাম কের পালন করা হত এবং সম� �ািত-কুটু�, আ�ীয় 

�জনেদর িনম�ণ কের তােদর জন� উপযু� �ভাজেনর ব�ব�া করা হত। িনমি�তরা 

সকেলই িশ�েক আশীব�াদ কের নানারকম উপহার িদেতন। �পরােমর কােব� আমরা এই 

অংেশর সু�র পিরচয় পাই – 

                              “ছয় মাস গত �হল অ� �দই মুেখ। 

                               অে�র ভূষণ যত িদেলন �যৗতুেক।।”১৯ 

স�ান বড় হেয় পাঁচ বছর বয়েস এেস উপনীত হেল আনু�ািনকভােব �লখাপড়ার সূচনা 

হত। সর�তী পূজার িদেন এই হােত খিড় অনু�ান পালন করা হত। রাঢ়বে� এই 

অনু�ানেক হােতখিড় বলা হেয় থােক। িশ�েক গ�াজেল �ান কিরেয় নতুন ব� পিড়েয় 

সর�তী পূজা কিরেয় �গাঁসাইেয়র হাত িদেয় িশ�র হােত খিড় িদেয় পাথেরর উপর িকছু 

অ�র �লখা হত।  



83 

 

�পরােমর কােব� আমরা রােঢ়র িববাহ স�িক�ত �লাকাচােরর পিরচয় িবধৃত হেত 

�দিখ। আমরা জািন পুে�র তপ�ন ছাড়া িপতার �গ�লাভ হয় না। দীঘ�কাল ধের সমােজ 

চেল আসা এই রীিতর বশবিত� হেয়ই মানুষ িববাহ কের থােকন। বংশ র�ার তািগদ এবং 

অন�িদেক পরকােল মত�� জীবেনর �ালা য�না �থেক মুি�র আ�ােদই বাঙািল সমােজ 

িববাহ ঐকাি�ক ভােব �েয়াজন। �পরােমর কােব�ও আমরা এই �ববািহক আচােরর 

পিরচয় পাই। রাঢ়বে�র মানুেষর িব�াস পু�লােভর জন�, বংশ র�ার জন�, সমােজ 

মানুেষর কাছ �থেক লা�না, অপমান �ভােগর হাত �থেক র�া পাওয়ার জন� এবং 

�গ�লােভর কারেণই মানুষ �ববািহক স�েক� আব� হয়। �পরােমর কােব� �দখা যায় 

কণ�েসন ও র�াবতী অপু�ক থাকায় মহামদ তােদরেক সকেলর সামেনই অপমান কের 

বেলন – 

                               “পা� বেল অেহ রাজা না কিহেল নয়। 

                                আঁটকুড়া দশ�েন মহাপাপ হয়।। 

                                অপু�ক জেনর �দিখেত নাই মুখ। 

                                বদন �দিখেল তার পাই কত দুঃখ।। 

                                পু�-আঁটকুড়ার মুখ কভু নািঞ চাই। 

                                কন�া-আঁটকুড়ার ঘের জল নািঞ খাই।।”২০ 

সমােজ নারীরা এই সমস�া �থেক মুি� লােভর জন� নানা �ত, পূজাচ�না এবং অেলৗিকক 

পথ খঁুেজ �বড়ােতন। এভােব সমােজ আমরা িবিভ� িব�াস ও মতবােদর জ� িনেত �দিখ। 

রাঢ়ব�ও এই সং�ার-িব�াস �থেক �বিড়েয় আসেত পােরিন। স�দশ শতা�ী্র রাঢ়বে� 

�পরােমর ধম�ম�ল কােব�ও আমরা িববাহ রীিতর পিরচয় �পেয়িছ। রাঢ়বে� �সকােল খুব 

ধুমধােমর সিহত িববাহ কায� স�� হত। িবেয়র পাকা কথা হওয়ার পর উভয় বািড় 

�থেকই আ�ীয়-�জন, ব�ুেদর িনম�ণ কের �ডেক আনা হত তা �পরােমর কােব� পাওয়া 

যায় – 

                             “�িনঞা মহাশয়      হইলা রসময় 

                                     বা�েব কের আম�ণ। 

                              কুটু� ি�জগণ     আইলা িনেকতন 

                                    আিজ �স সফল জীবন।।”২১ 

িববাহ উপলে�� নান ধরেণর �লাকাচার-সং�ার পালন করা হত। �লাকাচার 

পালেনর অ� িহসােব �থেমই বর-কেনর অিধবাস অনু�ান পালন করা হত। অিধবাস 
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উপলে�� একিট বরণ ডালা সাজােনা হত। �সখােন ধান, দূব�া, চ�ন, হির�া, ফল, ফুল, 

িঘ, দই, �সানা, �পা, তামা, �গারচনা ইত�ািদ নান �কার �ব� বরণ ডালােত রাখা হত -- 

                            “আিনল গ� িশলা     �ি�ক পু�মালা 

                                     ক�ণ শ� ফল দিধ। 

                             যাবক �গােরাচনা       ধান� �পা �সানা 

                                     হির�া িদল যথািবিধ।।”২২ 

অিধবাস অনু�ােন পুেরািহত নানা ম� পের অিধবােসর কাজ স�� কেরন এবং পুেরািহত 

তা বর ও কেনর মাথায় �ঠিকেয় আশীব�াদ করেতন। এরপর পুেরািহত বর-কেনর হােত 

হলুদ মাখােনা সুেতা �বঁেধ িদেতন এবং তার মধ� িদেয়ই নব দ�ি�র সুখ সমৃি� কামনা 

করা হত। 

 অিধবােসর পর �ষাড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, না�ীমুখ অনু�ান ইত�ািদ 

�লাকাচার পািলত হত। মািটেত িবিভ� �কার আ�না িদেয় তার উপর িসঁদুেরর �ফাঁটা 

িদেয় �ষাল �দবীর শি�র পূজা করা হত। এরপর বসুধারা অনু�ােন �দখা যা, ঘেরর পূব� 

বা উ�র িদেকর �দওয়ােল নািভ সমান উ�তায় �গাবেরর তাল লািগেয় �সখােন কির 

লািগেয় িদেয় বসুধারা পূজা করা হত। িনজ িপতৃপু�ষেক �রণ কের অ� জল উৎসেগ�র 

জন� পািলত �লাকাচারেক বলা হত না�ীমুখ অনু�ান বা বৃি��া�। িববাহ মানুেষর 

জীবেনর একিট মহৎ অনু�ান , �সখােন পূব�পু�েষর আশীব�াদ লােভর জন� না�ীমুখ 

�লাকাচার করা হত – 

                             “না�ীমুখ আিদ       কিরল যথািবিধ 

                                      হইল �ভকাজ সারা।”২৩ 

 �পরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা এরপর �য �লাকাচার অনু�ােনর পিরচয় পাই তা 

হল জলসং�হ অনু�ান। �সখােন এেয়া�ীরা জল চাইেত �থেম মি�ের বা �কান সেরাবর 

�থেক জল সং�হ কের বািড় িনেয় আেসন। তারপের তারা পড়শীেদর বািড়েত িগেয় 

তােদর আলতা িসঁদুর, পান সুপাির িদেয় বর-কেনর জন� আশীব�াদ �াথ�না করেতন। 

�পরােমর কােব� এই অংেশর মেনাময় বণ�না রেয়েছ – 

                               “ম�রা পাটরাণী      আয়িত-�সায়া আিন  

                                         সেভিহ �মিল জল সয়। 

                                 যুবতী যত জনা     বরণ কাঁচােসানা 

                                        জলেক সিহবাের যায়।।”২৪ 
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       �পরােমর ধম�ম�ল কােব� রাঢ়বে�র সমােজর িববাহকালীন রীিতনীিতর পিরচয় 

পাওয়া যায়। রাঢ়বে� �সই সময় কেনর বািড়েত বরযা�ী যাওয়ার রীিত িছল। কেনর 

বািড়েত বর সহ বরযা�ী �পৗছােল চাল, �র, দই, খই, মালা ইত�ািদ �ব� িদেয় বরণ ডালা 

সািজেয় বরেক বরণ করা হত। �পরােমর ধম�ম�ল কােব� বরেক বরণ করা হয় �যভােব 

– 

                                 “চাল �ড় িমলায়�া তুিলয়া রােখ ভােল। 

                                  অধর জুিখেত চায় বরেণর কােল।।”২৫ 

এরপর এেয়া�ীরা পান সুপারী িদেয় বরেক িনিছেয় িনেয় গলায় মালা পিরেয় বেরর পােয় 

দই �ঢেল িদেতন এবং এবং মুেখর উপর খই িছিটেয় িদেতন – 

                                “পরম হিরেষ সব আেয়া-সুেয়াগণ। 

                                 িবরেল আিনয়া বর কিরল বরণ।। 

                                 আেয়া-সুেয়াগণ লয়�া সু�রী ম�রা। 

                                 বেরর সমুেখ িগয়া িগয়া িদল জলঝারা।। 

                                 �দি�ণ আেয়া-সুেয়াকির সাতবার। 

                                 বর �দখ�া বেল �কহ বয়স আপার।। 

                                 সমুেখ ধিরল দাসী বরেণর ডালা। 

                                 িনিছয়া �পিলল পান গেল িদয়া মালা।।”২৬ 

বরণ করার পর বরেক সকেল িমেল ছাঁদনা তলায় িনেয় �যত। 

 বরেক ছাঁদনা তলায় িনেয় যাওয়ার পর পািলত হত িববােহর সবেচেয় ���পূণ� 

�লাকাচার সাতপাক �ঘারা। সাতপােকর সে�ই মালাবদল ও িশভদৃ�ী স�� হত। 

িববাহকালীন �লাকাচাের আমরা �দখেত পাই সাতপাক �ঘারােনার সময় কেনেক একিট 

কােঠর িপিড়র উপর বিসেয় িনেয় কন�ার বািড়র জামাতাগণ ছাঁদনাতলায় দ�ায়মান বেরর 

চারপােশ দি�ণ িদক �থেক সাতবার �দি�ণ করত। এরপর কেনেক বেরর সামেন িনেয় 

এেস বর-কেনর মাথার উপর একিট নতুন কাপড় িদেয় �দওয়া হত, এই সমেয়ই বর-

কেনর মেধ� �ভদৃ�ী হত। তারপের হত মালাবদল। �লাকাচার িহেসেব �ভদৃ�ীর সময় 

নারীরা উলু�িন িদেয় বর-কেনর উপর পু�বৃি� করেতন। �পরাম তাঁর কােব� এই 

অংেশর বণ�না িদেয়েছন খুব সু�র কের – 

                               “মািণক বসন পােট �বেস র�াবতী। 

                                চারিদেক িদল চাির রতেনর বািত।। 

                                সমুেখ র�ার পাট ধের �কানজন। 
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                                বরকন�া অর�তী, �দিখল তখন।। 

                                যুবতী লি�ত �দিখ পিতের �াচীন। 

                                পােট �বেস পরম �কৗতুেক �দি�ণ।। 

                                অ��� ঘুচাইল সমুেখ সদয়। 

                                বদল কিরেত মালা �কান নারী কয়।। 

                                বদল কিরল মালা দুজেন ছামিন। 

                                চাির চে� চাওয়াই পের জয়�িন।।”২৭ 

সাতপােকর পর পুেরািহত একিট ঘেটর উপর বেরর হােতর উপর কেনর হাত �রেখ নতুন 

গামছা িদেয় তা �ঢেক �রেখ �বদ ম� পেড় িববাহকায� স�� করেতন। রাঢ়বে� 

িববাহকালীন �লাকাচােরর মেধ� আমরা কন�া স�দােনর মেতা �লাকাচার রীিতর উে�খ 

পাওয়া যায়। কন�ার িপতা বেরর হােত নানা �ব�ািদ তুেল িদেয় কন�া স�দান করেতন। 

�পরাম তাঁর কােব� কন�া স�দােনর িববরণ িদেয় বেলেছন – 

                                 “�ভ�েণ �বনুরাজা কের কনাদান। 

                                  সমুেখ রািখল বরকন�া পিরমাণ।। 

                                  বরকন�া ঘেটর উপর রােখ হাত। 

                                  �া�ণ সকল �বদ পেড় অিচরাত।। 

                                  কুশ বাে� দুই হােত তায় ফল িদয়া। 

                                  কন�া দান বাক� বেল িতল কুশ লয়�া।। 

                                  তুলসী �বাক হরীতকী ডািন কের। 

                                  সুবণ� সিহত কন�া বাম কের ধের।। 

                                  হােত হােত কন�াদান কের �বনুরায়। 

                                  কৃে�র িপঁিড়েত কন�া দান িদল তায়।।”২৮ 

কেনর িপতার কন�াদান করার পর িববােহর সব�েশষ �লাকাচার িসঁদুর দান অনু�ান পািলত 

হত। বর কেনর মাথায় িসঁদুর পিরেয় িদেতন এবং বেরর িসঁদুর দােনর পর এেয়া�ীরা 

কেনর কপােল িসঁদুর পিড়েয় িদেতন। িববাহ কায� স�� হেল বর-কেন সকেলর আশীব�াদ 

িনেয় বাসর ঘের �েবশ করেতন। 

  িববােহর �লাকাচার বণ�নার পাশাপািশ �পরােমর কােব� �দখা যায় এেয়া�ীেদর 

বরেক বশীকরেণর �য়াস। এ �থেকই তৎকালীন সমেয়র িববােহর �লাকিব�ােসর 

পিরচয়িট ফুেট ওেঠ। মধ�যুগীয় সমােজ মানুেষর জীবেন িবপেদ আপেদ বা �যখােনই 

অিন�য়তা �দখা িদেয়েছ �সখােন কুসং�ার ও ম�ত� কাজ কেরেছ। মধ�যুেগ 
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পু�ষতাি�ক সমােজ নারীেদর িনরাপ�া পাওয়া বা নারীর �াপ� ময�াদা পাওয়ার িবষয়িট 

স�ূণ�ভােব িনি�� িছল না। এ ব�াপাের কেনর িপতা-মাতার দুি��ার অ� িছল না, আর 

এই দুি��া �থেকই জ� �নয় �লাকিব�াস ও সং�ােরর। িববােহর আসের বরেক 

বশীকরেণর �চ�া এমনই একিট �লাকিব�াস – 

                                 “আপিন ম�রা সােজ বরেণর ডালা। 

                                  ঔষধ কিরেত চােহ ছামিনর �বলা।। 

                                  হাত-�পিড় আন�া িদল ম�রার �চড়ী। 

                                  গণ�া গণ�া বাির কির ঔষেধর বির।। 

                                  লইল অ��পাথ িবশাশয় ঠুিল। 

                                  কাচিনর িশকেড় ঔষধ�িল।। 

                                  চালু �ড় িমশ�ায়�া তুিলয়া রােখ ভােল। 

                                  অধর জুিখেত চায় বরেণর কােল।।”২৯ 

মধ�যুগীয় ম�লকাব� ধারায় �পরাম চ�বত�ী তারঁ ধম�ম�ল কােব� তৎকালীন রাঢ়ব�ীয় 

সমােজর িববােহর �লাকাচার বা �লাকিব�ােসর �য বণ�না িদেয়েছন পাি�ত�পূণ� ভাষায়, তা 

মধ�যুেগর অন� �কান কিবর রচনায় এত িব�ৃত পিরসের পাওয়া খুবই দু�র। সুতরাং 

ধম�ম�ল কােব� �পরাম চ�বত�ী রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিতর বণ�নায় �ববািহক 

�লাকিব�ােসর �য িববরণ িদেয়েছন তা সিত�ই অনবদ� �েপ ধরা িদেয়েছ। 

ধম�ম�ল কােব� আমরা রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিতর পিরচয় অনুস�ােন িবিভ� 

�লাকাচার, আচার-সং�ৃিতর পিরচয় �পেয়িছ। সমাজ-সং�ৃিতর ধারায় মৃতু�কালীন 

�লাকাচার একিট িবিশ� �লাকাচার। ধম�ম�ল কােব� ধম�ঠাকুেরর মাহা�� �কােশর কথা 

বিণ�ত হেয়েছ। িতিন এমন �কান কাজ �নই যা করেত পােরন না, িতিন সম� রকম 

অসাধ� সাধন করেত পােরন। তারঁ কৃপায় বা অসাধ� সাধেনর ফেল মৃত �লাকও �বঁেচ 

ওেঠন, িতিন িনঃস�ানেক স�ান লােভর বর �দন, ব��া নারীর �কাল আেলা কেরন, িতিন 

কু�েরাগীেক সু� কের তুেলন। ধম�ম�ল কােব� সাধারণ ভােব মৃতু�র �কান ঘটনা �নই। 

িক� ধম�ম�ল কােব� আমরা মৃতু�কালীন ঘটনার পিরচয় পাই। �পরােমর ধম�ম�ল কােব� 

�দখা যায় �ঢকুর গেড়র রাজা ইছাই �ঘাষ কণ�েসেনর ছয়পু�েক যু�ে�� �থেক ব�ী কের 

এেন �দবী ভবানীর কােছ নরবলী �দন। তেব এে�ে� এই মৃতু� �াভািবক নয়, 

অ�াভািবক। �পরােমর কােব� এই বণ�না পাওয়া যায় – 

                                  “সুগি� চ�ন িদল গেল ওড়মালা। 

                                   নরবিল িদেত আেন অেনক �দহালা।। 
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                                   পুনরিপ ইছাই ঈ�রী পূজা কের। 

                                   ছয় ভাই কাটা �গল �দবীর আতের।।”৩০ 

এছাড়াও �পরােমর কােব� আমরা অ�াভািবক মৃতু�র পিরচয় পাই জামিত পালায়, �যখােন 

�দখা যায়, িশবা বা�ইেয়র �ী নয়ানী লাউেসেনর �িত আকৃ� হেয় তােঁক কােছ পাওয়ার 

বাসনা �কাশ কের িনরাশ হন এবং িনরাশ হেয় �স িনেজর িশ� স�ানেক হত�া কের – 

                                  “পাসিবর পু� �শাক �দিখেল এহাের। 

                                   �কােলর বালক পেথ কাছািড়য়া মাের।। 

                                   ঘাড় মুচিরয়া িশ� �মিলল কুয়ায়। 

                                   পির�াই ডাক মাির চািরপােন চায়।।”৩১ 

�পরােমর কােব� বিণ�ত মৃতু�র ঘটনা দুিট অ�াভািবক। �সে�ে� �পরােমর কােব� 

�াভািবক মৃতু�র �কান �কার ঘটনা �নই বেল এে�ে� মৃতু�কালীন রীিতনীিতর �কান 

পিরচয় ঘেটিন। তেব �পরােমর কােব� সমাজ �চিলত অনুমৃতা হওয়ার কথা আেছ। 

�পরাম পূব�বত�ী অন�ান� ম�ল কােব�র কিবরা এই �থার উে�খ কেরেছন, এ �থেক মেন 

হয় সমােজ এই �থার �চলন িছল। তেব স�দশ শতাি�েত এই �থার ব�াপক �চলন বা 

কড়াকিড় িছল না। �পরাম তাঁর কােব� এই ঘটনার উে�খ কেরেছন �ধুমা� – 

                                  “ছয় পু� �মল �মার রেণ ধনুধ�র। 

                                   ছয়বধূ অনুমৃতা শূন� �হল ঘর।।”৩২  

 �পরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর জ�-মৃতু�-িববাহ ইত�ািদ সমাজ ঐিতহ�বাহী 

�লাকিব�াস মূলক সমাজ-সং�ৃিতর ঘটনাব� ছাড়াও মধ�যুেগর মানব সমােজর সামািজক 

জীবেন নানা �থা ও িব�ােসর �চলন িছল, যা সমাজ মানুেষর িনত�কেম�র মেধ� পড়ত। 

�ানকায�, পুজাচ�না, অিথিতেসবা, দানকম� ইত�ািদ িনত�কম��িল রাঢ়বে�র মানুেষরা পালন 

করেতন। তৎকালীন সমােজর মানুেষরা �ান করত নদী বা পুকুের। �ান করার সমেয়র 

িচ� �পরাম বণ�না কেরেছন – 

                                 “তা�ব কিরেত নটী িনল পান ফুল। 

                                  �ান কিরবাের �গল নম�দার কুল।।”৩৩ 

নদী বা পুকুের �ান করার সময় �তল মাখার রীিতর �চলন িছল রাঢ়বে�। �ান করার 

পর বািড়েত এেস পূজা করার রীিত িছল। আমরা জািন �কান �ভকাজ করেত যাওয়ার 

আেগ বা িনত�পূজা করেত যাওয়ার আেগ �ান করা হত। �পরােমর কােব�ও আমরা �সই 

রীিতর পিরচয় পাই। র�াবতীর শােলভর িদেত যাওয়ার আেগ �ান কের �দবী চ�ীর কােছ 

পূজা �দওয়ার কথা বলা হেয়েছ – 
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                                  “�ান কর চ�ক স�ুেখ চ�মূখী। 

                                   যার পূজা সািধেল শ�র বড় সুখী।।”৩৪ 

�ধুমা� তাই নয়, িনত� পূজাচ�নার সমেয়ও অ�া� িতনবার জল িদেয় �� কের িনত হত 

– 

                                  “অচ�না কিরল আেগ হােত জল িদয়া। 

                                   অ�ুির বসন মাল� চ�ন লইয়া।।”৩৫ 

 ধম�ম�ল কােব� প� ও নরবিল উভয় রকম বিলদােনর �থা �চিলত িছল। বিলদান 

�থা �সে� িবনয় �ঘাষ তাঁর ‘পি�মবে�র সং�ৃিত’ (�থম খ�) �ে� বেলেছন – “নরবিল 

বা উৎসগ�-�থা (human sacrifice) একিট সু�াচীন �থা। িনষাদ ও িকরাত (Indo-

Mangoloid) জািতর সং�ৃিতেত এই �থার গভীর তাৎপয� িছল। িবজেয়াৎসব ও নানা 

রকেমর কামনা-উৎসেবর অ� িছল নরবিল ও নরমু�নৃত� (শবর, নাগা �ভৃিত জািতর 

মেধ� িকছুিদন আেগও �চিলত িছল)। আয�েদর মেধ� পুেরািহত �া�ণে�ণী এই �থা 

‘অধম�’ বেল িন�া করেলও �ি�য় রাজারা দীঘ�কাল এই �থা পালন কেরেছ। �বিদক 

সািহেত� ও মহাভারেত তার অেনক উপাখ�ান-উদাহরণ আেছ। �েম এই �থা আয�ীকৃত 

হেয়েছ এবং িবিভ� িম�-সং�ৃিতেত িবন�� হেয় তার তাৎপয�ও বদেল �গেছ।”৩৬ 

�পরােমর ধম�ম�ল কােব� সামািজক �লাকাচােরর মেধ� বিল �দওয়ার রীিত �চিলত িছল। 

মেন হয় রাঢ়বে� পুজাচ�নায় বিল �দওয়ার রীিত �বশ জাঁকজমক ভােব হত। �পরাম তাঁর 

কােব� িলেখেছন – 

                                 “কািটল যুগল �মষ অেনক ছাগল। 

                                  �িধের ধরণী �হল সা�াৎ কমল।।”৩৭ 

 অিথিত �দবভব, অিতিথেক আমরা নারায়েণর (িব�ু) সে� তুলনা কির। আর 

বাঙািল জািত অিথিত পরায়ন ও অিথিত বৎসল। �পরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� 

হির�� পালায় �দখা যায় ধম�ঠাকুর সন�াসী �বেশ রাজা হির��র বািড়েত আসেল রাজা 

হির�� স�ান জািনেয় তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক �ণাম কেরেছন – 

                               “হির�� তখন ধাইল উভরেড়। 

                                পিততপাবন �দখ�া পায় িগয়া পেড়।।”৩৮ 

অিথিতেক আপ�ায়ন কের িনেয় িগেয় অিথিতর ই�ায় িনেজর �ছেলেক হত�া কের 

আপ�ায়েনর ব�ব�া কেরেছন। দানকম�েক সমােজর িনত�কম� বেল মেন করা হত। স�ান 

জ�ােনার পর বা �কান অনু�ান হেল স�� মানুেষরা �চুর দান ধ�ান করেতন। 
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�পরােমর কােব� �দখা যায় লাউেসেনর জে�র পর রাজা কণ�েসন হীরা দাইেক �চুর ধন 

দান কেরেছন – 

                                “বুড়া রাজা মেন কের আিম ভাগ�বান।  

                                 পু�মুখ �দিখয়া অেনক িদল দান।।”৩৯ 

এছাড়া রাঢ়বে� �দখা যায় �কান কােজর সাফেল�র �ীকৃিত িদেত পান িদেয় স�ান 

জানােনা হত। �গৗেড়�র মহামদেক পান িদেয় স�ান জািনেয়েছন ইছাই �ঘােষর কাছ 

�থেক �বিশ কের কর আদায় করার জন� – 

                                “রাজকর িদেল তার বাড়াব স�ান। 

                                 ব� িশস কিরব তােক দশ িবড়া পান।।”৪০ 

      �লাকাচােরর পাশাপািশ রাঢ়বে� িবিভ� �লাকিব�ােসর পিরচয় আমরা �পেয়িছ। 

স�দশ শতা�ীর িবিভ� �লাকিব�ােসর �স� উ�াপন কেরেছন �পরাম তারঁ কােব�। 

�সকােল যা�াকােল বা �কান �ভ কাজ করার আেগ আঁটকুড়া বা ব��া নারীর দশ�ন করা 

পাপকম� বেল মেন করেতন সমােজর �লােকরা। �পরাম তাঁর কােব� িলেখেছন – 

                               “পা� বেল ওেহ রাজা না কিহেল নয়। 

                                আঁটকুড়া দরশেন মহাপাপ হয়।। 

                                অপু�ক জেনর �দিখেত নাই মুখ। 

                                বদন �দিখেল পাই তার কত দুখ।।”৪১ 

তেব যা�াকােল অসতী নারীর সে� �দখা হেল তােক �ভ বেল মেন করা হত, িক� �সই 

অসতী নারীেক �শ� করা পাপ কাজ বেল হয়, �সই কথার পিরচয় রেয়েছ জামতী পালায় 

– 

                               “অসতী �লােকর সে� কিরেল আলাপ। 

                                একাসেন বিসেল িব�র বােড় পাপ।।”৪২ 

বাঙািল জািত িচরকালই কুসং�ারা��, যাদুিবদ�া, ম�তে� িব�াসী। আজেকর িদেনও 

আমরা পাঁিজ পুিথর িনয়েমর �বড়াজাল �থেক বাইের �বড়েত পািরিন, মধ�যুেগ �তা আরও 

না। আমরা �পরােমর কােব� �জ�ািতষ শাে�র �েয়াগ ল�� কির। �জ�ািতষ লাউেসেনর 

কােছ িনেজেক জািহর করেত �চেয়েছন – 

                               “গণ�া িদেত পাির তারা গগণ ম�ল। 

                                কুে� মাপ�া িদেত পাির সমূে�র জল।।”৪৩ 
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ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় লাউেসনেক সােপ কামড়ােল ওঝার জায়গা িনেয়েছ কপূ�র, কপূ�র 

লাউেসেনর হােত তাগা �বঁেধেছ এবং সপ�িবষনােশর ম� পড়া �� কের িবষ নামােনার 

�চ�া কেরেছ ওঝার মত কের, 

                               “শী�গিত লাউেসেন কপূ�র �কােল িনল। 

                                ল�াট িনঃসের তাগা বাি�েত লািগল।। 

                                তাগা বাি� কপােল আপিন িবষ ঝােড়। 

                                ঘুেম সকাতর বীর অ� নাই নােড়।। 

                                 ম� পিড় ডাক�া বেল কপূ�র পাতর। 

                                 �যখােন ঊিড়ল িবষ �সইখােন মর।। 

                                 ল�াট িনকেট ঝােড় ঘেন ঘন। 

                                 িন�া ভাি� লাউেসন উিঠল তখন।।”৪৪  

মধ�যুেগ রাঢ়ব�ীয় সমােজ �লাকিব�াস িছল, ম� পেড় মানুষেক ঘুম পাড়ােনা হত। 

আমরা �ছাটেবলায় ঘুম পাড়ািন মািস-িপিসর গান �েনিছ, তেব তা অন� �সে�। িক� 

�পরােমর কােব� লাউেসন চুির পালায় ইে�েমেট লাউেসনেক চুির করেত এেস িন�ািল 

ম� পেড় ময়নার সকল মানুষেক ঘুম পািড়েয়েছ, �ধু তাই নয় তাঁর মে� জীবজগৎ 

প�ীকূল সকেলই ঘুিমেয় পেড়েছ। �পরােমর কােব� এই অংেশর বণ�না খুব মেনা� হেয় 

উেঠেছ পাঠেকর কােছ – 

                                “ঘেরর িবড়াল ঘুেম নােছর কুকুর। 

                                 ফুলবেন গড়াগিড় ভুজ� মউর।। 

                                 ধর �ািছল ম�ুক গ�ুষ নাই কেড়। 

                                 খায়�ািছল আহার রািখল কার তের।। 

                                 তাঁত �বােন তাঁিত ভাই ঘন মাথা নােড়। 

                                 চে� বােজ িন�ািট পিড়ল তাঁতগােড়।। 

                                 িস�াল �চার িসদঁ কােট গৃহে�র বাড়ী। 

                                 িন�ািট পাইয়া তারা যায় গড়াগিড়।। 

                                 কাক প� �কািকল ঘুমায় বস�া ডােল। 

                                 মকর কু�ীর মীন িন�াগত জেল।।”৪৫ 

মধ�যুগীয় ম�লকােব� জনজীবেনর আধঁার খুব কম পিরসেরই পাওয়া যায়, তদুপির 

বীররসা�ক ম�লকাব� তথা রাঢ়বে� রিচত �পরােমর ধম�ম�ল কাব� বীর� ও যু� 

িব�েহর ঘটনা পূণ� হওয়ায় �সখােন জীবনচচ�ার ছিব অন�ান� ম�লকােব�র তুলনায় খুবই 
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��। তেব �পরােমর ধম�ম�ল কােব� জনজীবেনর িচ� যতটুকু ধরা পেরেছ তা উেপ�ার 

অধীন। স�দশ শতেক আিবভূ�ত �পরােমর কােব� জনজীবেনর �য ছিব ধরা পেরেছ তা 

বাংলােদেশর সমাজ ইিতহােসর উপাদান িহসােব িবেশষ ���পূণ�। �পরাম ব�তীত 

অন�ান� কিবেদর কােব� স�দশ শতেকর জনজীবেনর অি�ত িচে�র পিরসর আেরা �ীণ। 

স�দশ শতেক রাঢ়বে�র নানা িচ� কৃিষকাজ, খাদ�, �পাষাক-পিরে�দ, সাজস�া ও 

অল�ােরর ব�বহার, ধম�চচ�া, িবেনাদন, যাতায়াত ব�ব�া, মানুেষর �দনি�ন জীবেনর 

পার�িরক স�ক�, �নিতক মান, নারীেদর �ান ইত�ািদ িবষেয়র তথ� �পরাম তাঁর কােব� 

সু�াতীসু� ভােব উে�খ কেরেছন; তার মধ� �থেকই রাঢ়বে�র সমাজ জীবেনর ধারণা 

লাভ করা যায়। 

�পরােমর ধম�ম�ল কােব� কৃিষজীিব মানুেষর পিরচয় পাই। রাঢ়ব� িছল �কৃিত 

িনভ�র। �কৃিত িনভ�র হওয়ায় ভােলা বৃি� পাত হেল রাঢ়বে� শেস�র অভাব হত না। মানুষ 

তখন �া�ে� জীবন যাপন করত। এই অংেশর পিরচয় �পরাম তাঁর কােব�র আদ�েঢকুর 

পালায় িদেয়েছন। রমিত নগের ব�ী �সামেঘােষােক ব�ী অব�ায় �দেখ পা� মহামেদর 

কােছ তার কারণ জানেত িগেয় �গৗেড়�র বেলন – 

                     “অবধােন �ন পা� আমার বচন। 

                      �সামেঘাষ ব�ী �কন �গৗউড় ভুবন।। 

                      বার মােস �তর বার ঘুিণ� �মেঘ জল। 

                      তেব �কন �জা ব�ী তার কথা বল।।”৪৬ 

রাঢ়বে� বৃি�পাত �সভােব না হেল ফসল হত না , তাই �জারা কর িদেত না পারেল 

তােদর ব�ী করা হত। তৎকালীন সমেয় রাঢ়বে�র ভূিমস� িছল বেড়া জিমদােরর অধীন। 

তারঁা তােদর অধীেন থাকা জমদারেদর কেরর িবিনমেয় তােদর ভূিমস� �দান করেতন। 

ভূিমস� �ভাগীরা জিমদােরর খাজনা �মটােতন কিড় ও নানান �ব�ািদর মাধ��েম। আর কর 

না িদেত পারেলই তােদর ব�ী করা হত। �পরােমর কােব� �দখা জায় – 

                            “নফর চাকর িনল মেন আনি�ত। 

                             চিলল রাজার সে� সকেল তুিরত।। 

                             �গৗউড় শহের যােত� বাড়াইল পা। 

                             �দালার উপের �যন �হলাইল গা।। 

                             �গৗউড় শহের রাজা কিরল গমন। 

                             আ� পাছু নফর চিলল শতজন।।” 

                             বই �হল ময়না পারাল� কাল�াঘাই। 
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                             পদুমার িবেল পেড় টমেক �তঘাই।। 

                             হাত সন বৎসর �ববাক িনল কিড়। 

                             নানা ধেন ভার �বাঝা বেহ উট-গািড়।।”৪৭ 

রােঢ়র ভূিমস� �ভাগীরা িছেলন জিমদােরর অধীন, তােদর ভূিমস� িনভ�র করত 

জিমদােরর উপর। �পরােমর কােব� �দখা যায় �গৗেড়�র �সামেঘােষর কাছ �থেক ভূিমস� 

�কেড় িনেয় কণ�েসেনর উপর ভূিমসে�র অিধকার �দন – 

                            “রাজা বেল �ন �ঘাষ অবধান কর। 

                            সানিক কিরেত চল �ঢকুর িভতর।। 

                            যার নাম �ঢকুর ি�ষ� তাের কয়। 

                            কণ�েসন রাজা তায়িত সুখময়।। 

                            তাহার উপের িগয়া কর ঠাকুরাল। 

                            সেম মা� �গৗউেড় পাঠােব ইসরাল।।”৪৮ 

 স�দশ শতেক রাঢ়বে�র মানুেষর �ধান অথ�ৈনিতক সহায়ক িছল কৃিষকাজ। ধান 

িছল কৃষী �েব�র মেধ� �ধান। উিড়, িমিন ধােনর নাম পাওয়া যায় �সই সমেয়। তাছাড়া 

গম, আখ, িতল, মুগ, মুসুর, সরেষ ইত�ািদ ফসেলর চাষ করেতন রাঢ়বে�র কৃষেকরা। 

�কসুর, পািনফল, নারেকল, কাঠাল, সুপাির, তাল, আম, জাম ও িবিভ� �কার �লবুর চাষ 

করা হত রাঢ়বে�, যা কৃিষকােজরই অ�। 

 রাঢ়বে�র মানুেষর �ধান খাদ� িছল ভাত, তার সােথ িছল ডাল, শাক-সবিজ, 

তরকাির ইত�ািদ জাতীয় খাদ�। �পরােমর কােব�র �গালাঘাট পালায় সুরী�া �বশ�ার র�ন 

দৃশ� �থেক তৎকালীন রাঢ়বে�র র�নরীিতর ও খাদ�াভােসর ��প �� হেয় ওেঠ – 

                            “প�াশ ব��ন রাে� নাই অবেহলা। 

                             দূরদূর �াল �দই জেলর িশয়ালা।। 

                             রসউ�া ব��ন কেরন �ঝাল ভাজা। 

                             মুগডািল সা�ািনল ব��েনর রাজা।। 

                             বাত�াকু িনেমেত িসম কিরল সুপাক। 

                             �তেল টলটিল কের বাথুয়ার শাক।। 

                             রাি�ল পুিতকা শাক িদয়া ফুলবিড়। 

                             চুঁয়া চঁুয়া ঘৃেত ভাজা কের পলা কিড়।। 

                             মােনর �বসাির রাে� ব��ন রসাল। 

                             ঘেট িন�ািরয়া িনল আ�েকর ঝাল।। 
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                             দশ �গাটা লইয়া ভািজল নািরকল। 

                             িভ� িভ� রাি�ল �কসুর পািনফল।। 

                             র�ন কিরয়া নটী ডাবের রািখল। 

                             পুরেটর থালাখািন উপের ঢািকল।।”৪৯ 

রাঢ়বে� তখন আিমষ ও িনরািমষ দুই ধরেনরই খাবােরর �চলন িছল। ��ল ব�ি�রা 

দুধ, িঘ, মাছ, �ভড়া, ছাগল, হাঁস ইত�ািদর মাংস �খত। �পরােমর ধম�ম�েল আমরা 

�দখেত পাই রাজা হির�� ধম�ঠাকুরেক চাপাকলা, িপ�ক পায়স, �ীর, �মােষর দুধ, 

শক�রা, মধু ইত�ািদ �ব� িদেয় িনেবদন কেরেছন। তেব সমােজর দাির�� সীমায় বসবাস 

করা মানুেষর �ধান খাদ� িছল ভাত। �সটাও না জুটেল �খেত হত জলিমি�ত ভাত 

আমািন �খেত হত। 

 রাঢ়বে�র �লােকরা তখন নারী-পু�ষ �ভেদ িবিভ� ধরেনর �পাষাক পরেতন। 

�পরােমর কাব� �থেক জানা যায় সমােজর উ�িব� পু�েষরা তসেরর ধুিত, জামা, চাদর, 

উ�রীয়, পােটর �তরী �মাটা কাপর পরেতন – 

                               “এত যিদ �গৗেড়�র কিরল আ�াস। 

                                বাঘছাল রািখয়া পিরল প�বাস।।”৫০ 

�পরােমর কাব� �থেক এও জানেত পাির সমােজর উ�িব� বা স�� ��িণর মিহলারা 

দামী কাপড় পরেতন। র�াবতী িববােহর পর বাসর ঘের �রশেমর শািড় �য়াঁঠুিট 

পেরিছেলন – 

                                “বািছয়া বসন পের �য়াঠুঁিট। 

                                 বাইশ গজ বসন বা হােত হয় মুিঠ।।”৫১ 

স�দশ শতা�ীেত �দেশ ও িবেদেশ তসেরর কাপেড়র িবপুল চািহদা িছল। আর বাংলার 

মসিলন িছল জগৎিবখ�াত। �পরাম তারঁ কােব� �গিলর তসেরর কথা বেলেছন বারবার। 

উ�িব� পু�ষেদর ��ে� মুসলমান পু�েষরা কুত�া, ইজার ও পাগরী পিরধান করেতন 

এবং সন�াসী পু্�েষরা পরেতন বাঘছাল। তেব সমােজর দাির�� সীমায় বসবাসকারী বা 

িন�ে�িণর  মানুেষরা পরেতন পােটর �তরী �মাটা কাপড়। 

 �পরােমর কাব� �থেক রাঢ়বে�র নারী-পু�ষ উভেয়র �সাধন ও সাজস�ার 

পিরচয় পাই। �পরােমর কােব� �দখা যায় ইে�র সভার নটী অ�বতী �েগ� নৃত� করার 

সময় নানা ধরেনর অল�ার পের িনেজেক সািজেয়েছন – 

                                “নটীর নাপান বড় রসকথা হািস। 

                                 সমুেখ লােসর �পড়া আন�া িদল দাসী।। 
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                                 ব�ন মুকিল তার ঘুচাইল ডালা। 

                                 �ঘার অ�কার িছল �েপ �হল আলা।। 

                                 �সানার িগিলেপ িছল সােধর িচরিন। 

                                 �কেশর মাজ�না �বশ কিরল আপিন।। 

                                 মি�কা মালতী িদয়া বাি�ল �লাটন। 

                                 বাদেল ময়ূর �যন ধিরল �পখম।। 

                                 ছকুিড় চাপার ফুল মালতীর মালা। 

                                 �মেঘর উপের �যন চাঁদ কের আলা।। 

                                 �লােটােন বাি�ল চাঁপা �শাভা কের �কশ। 

                                 অভরণ কিরয়া অে�র কের �বশ।। 

                                 চািরিদেক িদল তায় চ�েনর �রখা। 

                                 চাঁেদর উপের �যন চাঁদ িদল �দখা।। 

                                 ঈষত কাজল �রখা িদল তার কােছ। 

                                 �নৗতন �মেঘর ছলা আর �কাথা আেছ।। 

                                 অধর উপের িদল যাবেকর দাগ। 

                                 ি��ন বািড়ল �শাভা তা�ুেলর রাগ।।”৫২ 

সাজস�ার জন� িবিভ� �ব� গােয় মাখা হত, চ�ন িদেয় �দহ সুবািসত করা হত এবং 

মালতী ফুেলর মালা পের, কাজল পের, কপােল িসঁদুর পের, মুেখ পান িদেয় মুখ লাল 

কের িনেজেক সি�ত করেতন। �সইসে� িবিভ� ধরেনর গয়না পরেতন, �যমন – কােন 

কু�ল, নােক নাকছািব, হােত �সানার ক�ণ, বাজুব�, আঙুেল অ�ুরী, পােয় নুপুর, �খাঁপায় 

�সানার িচ�িন আঁটা থাকত তখনকার স�� বািড়র নারীেদর। তেব নারীেদর মেতা এেতা 

না হেলও রােঢ়র পু�েষরা িকছু িকছু গহনা পরেতন। �সানার আংিট, গলায় মুে�াখিচত 

�সানার হার ও কােন �সানার দুল পরেতন। �সইসে� স�� বািড়র িশ�েদর হােত 

�সানার বালা ও পােয় খাড়ু পরেনা হত, �সই বণ�না কেরেছন �পরাম তাঁর কােব� – 

                                  “সাধ কর �া সদাই িসঁদুর �ফাঁটা পের। 

                                   চরেণ মগর খাড়ু অিত �শাভা কের।। 

                                   তাড় বালা দুহােত মািণকমালা গেল। 

                                   মকর কু�ল কেণ� অল�াের �েল।।”৫৩ 
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রাঢ়বে�র দাির�� সীমায় বসবাসকারী মিহলারা িপতেলর ও িগি�র গয়না পের শখ 

�মটােতন। অন�িদেক বারবিণতারা �শালার গয়না পের িনেজেক মেনারম কের তারঁা 

পু�ষেদর মন ভুলােতা – 

                                   “মালী সইএর ঘর যাব এই ভােব মেন। 

                                    �শালার পিরব িগয়া অ� আভরেণ।। 

                                    �শালার মাদুিল লব আর নাকচনা। 

                                    লাস �বেশ এখিন ভুলাব মুিনজনা।।”৫৪ 

 রাঢ়বে� �সই সময় িবদ�াচচ�ারও �চলন িছল তার পিরচয় জানা যায় �পরােমর 

কাব� �থেক। �পরাম তারঁ আ�জীবনীেত জািনেয়েছন রঘুনাথ ভ�াচােয�র �টােল ‘জুমর’, 

‘অমর’ �ে�র টীকা, মােঘর ‘িশ�পালবধ’, কািলদােসর ‘রঘুবংশ’ ও �হে�র ‘�নষধচিরত’, 

‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ ইত�ািদ �� িতিন পাঠ কেরেছন। �পরাম উ�িশ�া লােভর জন� 

নব�ীপ বা শাি�পুের যান, তার পিরচয় িদেয়েছন �পরাম— 

                                   “পড়ােত নািরল �তাের যাহ চল�া দূর। 

                                    নব�ীপ যাহ িকবা যাহ শাি�পুর।। 

                                    িবদ�ািনিধ ভ�াচায� নব�ীেপ আেছ। 

                                    ভারতী পিড়েত �বটা চল তার কােছ।।”৫৫ 

তৎকালীন সমেয় তথা মধ�যুেগ নব�ীপ িছল বাংলােদেশর িবদ�াচচ�ার পীঠ�ান। �সখােন 

বাংলােদশ ও ভারতবেষ�র িবিভ� �ান �থেক িবদ�ালােভর জন� আসেতন িবদ�াথ�ীরা। 

রাঢ়বে� তখন বািড়েত পুেরািহত �ডেক সর�তী পূজা কের হােতখিড় �দওয়া হত। 

�পরােমর কােব� আমরা লাউেসন ও কপূ�েরর হােতখিড় অনু�ােনর পিরচয় �পেয়িছ – 

                                   “যুগল বৎসের হােত খিড় িদেত নািঞ। 

                                    ডাকায়�া আিনল তেব পি�ত �গাসািঞ।। 

                                    দুই ভাই �ান কের �তালা গ�াজেল। 

                                    সর�তী পূিজল আন� কুতূহেল।। 

                                    পিরপািট নানা �ব� আিনল তখন।  

                                    সমুেখ রািখল যথা কুেলর �া�জ।। 

                                    জয় িদল কল�াণী মািণকী দুই �চড়ী। 

                                    �ভ�েণ লাউেসেনর হােত িদল খিড়।।”৫৬ 

 হােতখিড় �দওয়ার পর ��র ত�াবধােন ��গৃেহ িবদ�াচচ�া �� হত। অ�র�ান 

স�� হেল অ�ফলা, অ�ধাতু, অ�পদ মুখ� করােতন। �ানচচ�া �শষ হেল ব�াকরণ পাঠ, 
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অমরিসংহ, ভি�কাব�, রঘুবংশ, অলংকার শা�, �জ�ািতষিবদ�া, সং�ৃত নাটক, অ�াদশ 

পুরাণ সহ এেক এেক �চৗষি� িবদ�ায় পার�ম হেয় উঠত সকল িবদ�াথ�ীরা। পড়ােশানার 

পাশাপািশ পু�েষরা শরীরচচ�ােতও মেনািনেবশ করেতন। ধম�ম�ল কােব� আমরা �দিখ 

লাউেসনেক ম�িবদ�ায় পারদশ�ী করার জন� কণ�েসন-র�াবতী সাের�ধল ম�েক িনযু� 

কেরন। ধম�ম�ল কােব� পু�ষেদর িবদ�াচচ�া ও শরীরচচ�া করেত �দখা �গেলও নারীেদর 

িবদ�াচচ�ার �কান পিরচয় �নই রাঢ়বে�। তেব নারীরা �য পড়ােশানা জানেতন তার পিরচয় 

পাওয়া যায় জাগড়ণ পালায় কানাড়ার লাউেসনেক প� �লখার মধ� িদেয় – 

                                    “কানাড়া িলেখন প� ি��হর রািত। 

                                     ধুমসী িনকেট ধের কনেকর বািত।। 

                                     �হঁটমুেখ সু�রী �ামীেক প� িলেখ। 

                                     মেন দুঃখ বারতা িচনেতন এেক এেক।।”৫৭ 

 �পরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা �যৗথ পিরবার িভি�ক সমােজর পিরচয় পাই, তা 

�পরােমর আ�পিরচয় �থেক জানেত পাির – 

                                     “অেনক িদবস বাড়ী কাইিত �রামপুর। 

                                      চাির ভাই ঘর কির িবধাতা িন�ুর।।”৫৮  

পু�েষরা বাইেরর কাজ করেতন এবং নারীরা গৃহ�ািলর কাজ করেতন এবং অবসর সময় 

কাটােতন সকেল একসে� গ� কের। তাছাড়া রাঢ়বে�র পু�েষরা অবসর সমেয় িশকার 

করা ও মাছ ধরেত �যেতন। �পরােমর কােব� আমরা মৎস� ধরার পিরচয় পাই – 

                                     “ঈষত মৎেসর �টাপ কিরল গাঁথন। 

                                      �টাপ গাঁথ�া �পেল কালু �ডােমর ন�ন।। 

                                      বড় বড় মাছ �তােল কাতল িচতল। 

                                      �হন �বলা �ঢকুর কিরেছ টলবল।।”৫৯ 

অন�িদেক নারীরা গৃহ�ালীর কাজ কের িনেজেদর মেধ� গ��জব করেতন বা স�� 

বািড়র মিহলারা পু�ষেদর সােথ বেস তাস �খলেতন। র�াবতী ও কণ�েসন অবসর সমেয় 

পাশা �খেল কািটেয়েছন – 

                                      “র�ার সিহত পাশা �খেল িনরবিধ। 

                                      মুেখ মুেখ পান কের কত সুধািনিধ।।”৬০ 

এছাড়াও রাঢ়বে�র িশ� ও বালেকরা �খলাধুলা কের সময় কাটাত। তখন ইিড়ক, �চাপাড় 

ইত�ািদ �খলার �চলন িছল। 
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 স�দশ শতেক বািনজ� �থা চলত িবিনময় �থার মাধ�েম। �সই সময় �বেদিশক 

বািণজ� ব� হেয় �গেল �ধুমা� �দশীয় বািণজ� চলত। রাঢ়বে�র �ডাম জািতরা বাঁশ, �বত, 

শালপাতা ইত�ািদ িদেয় নানারকেমর গৃহ�ালীর সাম�ী িনম�াণ করেতন। �পরােমর 

ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় – 

                                     “কুলা �চটা ধুনিচ ডুমিন বিস বাে�। 

                                      শাখা সুখা দুিত প� অ� �হতু কাে�।। 

                                      মউরা মিলন মুখী �বােন তাল-পাত। 

                                      হােত িনঞা �বিচেল �বকােল �জােড় ভাত।।”৬১ 

এছাড়াও �পরােমর কােব� �তঁতুল পাতা িদেয় লাউেসেনর জন� থালা, বািট ও খুিড় 

িনম�ােণর পিরচয়ও রেয়েছ কােব� – 

                                      “�তঁতিলর প� পািড় িনেলন ভবানী। 

                                       লাউেসেনর কােছ থাল গেড়ন আপিন।। 

                                       �দবতা অসুর নর জােন িব�ুজাল। 

                                       সুরী�ার সংহিত ঈ�রী গেড় থাল।। 

                                       �তঁতিলর থালা গেড় �ততঁিলর ঝাির। 

                                       উপল� নটী তিথ গেড়ন ঈ�রী।। 

                                       খুির বািট থালা হল� পরম সু�র। 

                                       লাউেসন বস�া �দেখ কপূ�র পাতর।।”৬২ 

�পরাম তৎকালীন সমেয়র রাঢ়বে�র হ�িশে�র িচ� তুেল ধেরেছন কােব�। ম�লকােব�র 

একিট গতানুগিতক িচ� হল কাঁচুিল িনম�াণ, তেব কাঁচুিল িনম�াণ গতানুগিতক হেলও 

�পরাম কাঁচুিলর উপর িবিভ� �দবেদবীর, পািখর িচ� এেকেছন, যা �থেক বাঙািলর 

সুিচিশে�র পিরচয় উেঠ আেস। �পরাম তারঁ কােব� িবিভ� ধরেনর বািড় িনম�ােণর কথা 

বেলেছন, �যমন – �চৗচালা, বা�ালা, জলটুি� ইত�ািদ। �ধুমা� বািড় িনম�াণই নয়, গৃহে�রা 

িনেজেদর ঘর-বািড় সাজােতন মেনারম বা �িচশীল কের – 

                                    “পিব� কিরল ঝাির িবচ�ণ পািট। 

                                     ময়ূর পালক ঝাটা ঘের িদল ঝািট।। 

                                     পািতল শীতল পািট তায় সাবধান। 

                                     তায় পুন রািখল অপূব� খাটখান।।”৬৩ 

তেব রাঢ়বে�র দাির�� �লােকরা বা িন�িব� ��িণর �লােকরা মািটর �দওয়াল িনিম�ত ঘের  

কের তার মেধ� বসবাস করেতন। 
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�পরােমর ধম�ম�ল কােব� িবিভ� �কার যানবাহেনর পিরচয় পাওয়া যায়। তেব 

সাধারণ মানুেষরা যাতায়াত করেতন পদ�েজ এবং স�� মানুেষরা �দালায় �চেপ �যেতন। 

�পরােমর কােব� কণ�েসন যখন পা� িম� িনেয় �গৗড় যা�া কেরন তখন িতিন �দালায় 

�চেপ িগেয়েছন – 

                                      “�গৗউড় শহের যােত� বাড়াইল পা। 

                                       �দালার উপের �যন �হলাইল গা।। 

                                       �গৗউড় শহের রাজা কিরল গমন। 

                                       আ� পাছু নফর চিলল শত জন।।”৬৪ 

তেব যুে�র সময় অ� ও হািতর ব�বহার িছল। �সন�রা তােদর িপেঠ �চেপ যু� করত। 

যুে�র সময় অ� ও হািতেক সুসি�ত করা হত – 

                                    “সাজল কিরল �ঘাড়া অি�র পাথর। 

                                     পুরেটর িজন িদল পৃে�র উপর।। 

                                     আেশ পােশ উরমাল ঘাঘর ঘ�া বােজ। 

                                     কপােল কণক সীিথ মনুহর সােজ।। 

                                     গলায় গজকা বা� কলেধৗত কািন। 

                                     পােটর �থাপনা িদয়া িবনাইল �বণী।। 

                                     বার খ� িরিকব রািখল বেশ বেশ। 

                                     পরশ পাথর মিণ ই�নীল ভােস।।”৬৫ 

তখনকার িদেন ঢাল, খাড়ঁা, ফলা, বষ�া, ব�ম, তীর ধনুক, বাটুঁল লািঠ, ব�ুক, কামান 

ইত�ািদ অে�র ব�বহার করা হত যুে�। �সন� দেল আগির, �গায়ালা, পাটন, �ডাম, বাগদী, 

�লাহার এবং �চায়াড় ইত�ািদ জািতর �লােকরা �িতিনিধ� করত।  

 রাঢ়বে�র �লােকরা িবিভ� �তকথা, পুজাচ�না করেতন, তেব �দবী ভবানী ও ধেম�র 

পূজার �চলন িছল �বিশ। লাউেসন ধম�ঠাকুেরর পূজা করেতন এবং ইছাই �ঘাষ �দবী 

ভবানীর পূজা করেতন। ইছাই �যভােব �দবী ভবানীর পূজা করেতন �পরাম তার বণ�না 

িদেয়েছন – 

                                   “ঢাক �ঢাল িশ�া কাড়া মি�রা মাদল। 

                                    নানা পু� পািরজাত পূজা িনরমল।। 

                                    ছাগ �মষ মইষ বিল িদেলক ইছাই। 

                                    �চৗেষাি� �যািহনী দানা ঊিরল তথাই।। 

                                    শ� পড়া বীণা বাঁিশ জয়ঘ�া বােজ। 
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                                    �ীর িপঠা মধু িদয়া ভগবতী পূেজ।।”৬৬ 

�তমিন জাগরণ পালায় লাউেসেনর পি�েম সূেয�াদেয়র সময় ধম�ঠাকুের পূজা কেরেছন 

�যভােব তার বণ�নাও খুবই মেনা� হেয় উেঠেছ – 

                                  “এেতা �িন লাউেসন পূজায় িদল মন। 

                                    জয়�িন শ��িন হাক� ভুবন।। 

                                    ধূপধুনা পিরপািট �ঘার অ�কার। 

                                    পূজা কের লাউেসন ঠাকুর অবতার।। 

                                    ভারত ভূেমেত যেব এক দ� রািত। 

                                    গাএ বসাইল �যন হীরাধর কািত।। 

                                    মহামাংস কাট�া �দহ দে�র উপর। 

                                    যূথী পু� হয়�া পেড় ধেম�র িনয়ড়।। 

                                    সব মাংস কাট�া িদল অি� �হল সার। 

                                    গেল কািত িদল তেব রাজার কুমার।। 

                                    গেল কালদ� িদয়া বেল রাম রাম। 

                                    আপনার মাথা কাট�া িদল বিলদান।।”৬৭ 

অনুিমত হয় পূজা করার সময় িবিভ� বাদ�য� সহেযােগ নৃত� করা হত এবং 

পুজায় িবিভ� প� বিল �দওয়া হত। �পরােমর কােব� আমরা �দিখ ধেম�র পুজায় ধেম�র 

ভ�রা কেঠার কৃ�সাধন করেতন ও িনেজেক �দিহক ভােব িনয�াতন করেতন, �সই 

ঘটনাও আমরা �দখেত পাই। 

�পরােমর ধম�ম�ল কাব� �থেক জানা যায়, রােঢ় িবিভ� �পশা িভি�ক মানুেষর 

বসবাস িছল। সকেলই �কান না �কান �পশার সােথ যু�, �কউ কম�হীন হেয় ঘের বেস 

থাকত না। সমাজ তা ঘৃনার �চােখ �দখত – 

                                 “ঘের বস�া থািকেল স�দ সুখ নাই। 

                                  দরবাের বিসেল বােড় িবেশষ বড়াই।।”৬৮ 

�পরােমর ধম�ম�ল কােব� �সই সমেয়র সমােজর িবিভ� মানুষ পার�ািরক �সৗহােদ��র 

মেধ� বসবাস করেতন। �পরাম রমিত নগেরর বণ�নায় তার িববরণ িদেয়েছন – 

                                “িনবাস কিরেত িদল িদব� বািড় ঘর। 

                                 অিধকার িদল িনিশ রািখেত নগর।। 

                                 ইনাম পাইয়া তেব �বেস সব�জন। 

                                 বিসল �া�ণ আিদ ছি�শ বরণ।।”৬৯ 
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 �পরােমর ধম�ম�ল কােব� পু�েষর ব�িববােহর পিরচয় পাওয়া �গেলও নারীেদর 

একািধক িববােহর কথা পাওয়া না। রাঢ়বে� �সই সময় সমােজ বারবিণতােদরও কথা 

পাওয়া যায়, তা সমােজর পে� �িতকারক িছল। তেব পিততা নারীেদর সােথ সােথ 

আমরা রাঢ়বে� সতী নারীেদরও পিরচয় �পেয়িছ। র�াবতী, কানাড়া, কিল�া, লখ�া �ডামিন 

– নারী চির��িল তােদর সতীে� ও কত��েব� অিবচল �থেকেছ সব�দা। 

 �পরােমর কােব� আমরা সমাজ-সং�ৃিত ও জনজীবেনর �য পিরচয় �পেয়িছ 

আজেকর িদেনর িনিরেখ তার সত�তা যাচাই করা যায় না। �পরােমর কােব� রাঢ়ব�ীয় 

সমােজর �লাকাচার ও �লাকিব�ােসর �য পিরচয় কিব িদেয়েছন তা আমােদর পাঠক 

সমাজ �বশ তৃি�র সােথ তার ��প আ�াদন কেরেছন। �পরােমর সমােজর মানুেষরা 

আচার-সং�ার পালেন তারা পিরতৃ� হেতন। সমােজর অসহায়, বি�ত, িবপয��, িন�পায়, 

অ� মানুেষর অবল�ন ও শি� িছল এই িব�াস-সং�ার�িল। �কান যুি� তক� নয় বা 

�ব�ািনক বুি�র িবচাের নয়, এই সব �লাকাচার, �লাকিব�াস�িল সমাজ-সং�ৃিতর িদক 

�থেক িবচার কের �দখেত হেব। সমাজ-সং�ৃিতর ইিতহােস এই উপাদান �িলর মূল� 

অ�ীকার করা যায় না। �তমিন স�দশ শতেকর রাঢ়বে�র সমাজ জীবনধারার নানা িচ� 

�পরােমর কােব� উেঠ এেসেছ, তা �থেক রাঢ়ব�ীয় সমাজ স�ে� আমরা �� ধারনা লাভ 

করেত পাির। আর সমাজ ইিতহােসর িনিরেখই তা িবচায�। �পরাম তাঁর কােব� 

ধম�ঠাকুেরর মাহা�� কথা বণ�না করেত িগেয় স�দশ শতেকর রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিত ও 

জীবনচচ�ার �য িবিচ� িচ� ধারােক িবিভ� িদক �থেক তুেল ধেরেছন; সমাজ ইিতহােসর 

িদক �থেক তার ��� অপিরসীম ও সিবেশষ ��ে�র অিধকারী।  

   

তথ�সূ� : 

১) 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 । 

২) তেদব, পৃ�া - ৪৮। 

৩) তেদব, পৃ�া - ৪৯। 

৪) তেদব, পৃ�া - ৫০। 

৫) তেদব, পৃ�া - ৪৩৪। 
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৬) লালা, ড. আিদত�কুমার : বাংলার ধম�ঠাকুর �পরােমর ম�লগান, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ 

বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ২০১৮, আি�ন 

১৪২৫।  

পৃ�া - ২১। 

৭) �সন, সুকুমার (স�ািদত) : কিবক�ণ মুকু� িবরিচত চ�ীম�ল, সািহত� অকােদিম, 

রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শাহ �রাড, নতুন িদ�ী ১১০০০১, �থম �কাশ : ১৯৭৫, স�ম 

মু�ণ : ২০১৭, পৃ�া - ৬৫। 

৮) 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�া - ২২৪ । 

৯) রায়, নীহারর�ন : বা�ালীর ইিতহাস আিদপব�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : ১৩৫৬, সংেযািজত �া�রতা সং�রণ : ১৩৮৭, �থম 

�দ’জ সং�রণ : �বশাখ ১৪০০, চতুথ� সং�রণ : অ�হায়ন ১৪১০, পৃ�া - ৪৭৮। 

১০) 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�া - ৬৩ । 

১১) তেদব, পৃ�া - ১২১। 

১২) তেদব, পৃ�া - ১২১। 

১৩) তেদব, পৃ�া - ১২৩। 

১৪) তেদব, পৃ�া - ১২২। 

১৫) তেদব, পৃ�া - ১২৩। 

১৬) তেদব, পৃ�া - ৬৩। 

১৭) তেদব, পৃ�া - ৫৮। 

১৮) তেদব, পৃ�া - ৫৮। 

১৯) তেদব, পৃ�া - ৬৩। 

২০) তেদব, পৃ�া - ৮০। 

২১) তেদব, পৃ�া - ৭৫। 

২২) তেদব, পৃ�া - ৭৫। 
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২৩) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

২৪) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

২৫) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

২৬) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

২৭) তেদব, পৃ�া - ৭৭। 

২৮) তেদব, পৃ�া - ৭৭। 

২৯) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

৩০) তেদব, পৃ�া - ৭২। 

৩১) তেদব, পৃ�া - ২০৬। 

৩২) তেদব, পৃ�া - ৭২। 

৩৩) তেদব, পৃ�া - ৫৫। 

৩৪) তেদব, পৃ�া - ১০০। 

৩৫) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

৩৬) �ঘাষ, িবনয় : পি�মবে�র সং�ৃিত, �থম খ�, �কাশ ভবন, ১৫ বি�ম চ�াটাজ�ী 

ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ, একখে�, জানুয়াির, ১৯৫৭, অ�ম মু�ণ, জানুয়াির 

২০১৪, �পৗষ ২০২০, পৃ�া - ৬৬। 

৩৭) 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�া - ০০০ । 

৩৮) তেদব, পৃ�া - ৯১। 

৩৯) তেদব, পৃ�া - ১২২। 

৪০) তেদব, পৃ�া - ৬৮। 

৪১) তেদব, পৃ�া - ৮০। 

৪২) তেদব, পৃ�া - ২০৫। 

৪৩) তেদব, পৃ�া - ২৬৫। 

৪৪) তেদব, পৃ�া - ১৯৭। 

৪৫) তেদব, পৃ�া - ১২৮। 

৪৬) তেদব, পৃ�া - ৬০। 

৪৭) তেদব, পৃ�া - ৭৯। 
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৪৮) তেদব, পৃ�া - ৬০। 

৪৯) তেদব, পৃ�া - ২২৭। 

৫০) তেদব, পৃ�া - ২৯৩। 

৫১) তেদব, পৃ�া - ১১৭। 

৫২) তেদব, পৃ�া - ৫৬। 

৫৩) তেদব, পৃ�া - ৮৯। 

৫৪) তেদব, পৃ�া - ২১৫। 

৫৫) তেদব, পৃ�া - ৪৯। 

৫৬) তেদব, পৃ�া - ১৩৭। 

৫৭) তেদব, পৃ�া - ৪১৩। 

৫৮) তেদব, পৃ�া - ৪৮। 

৫৯) তেদব, পৃ�া - ৩২৭। 

৬০) তেদব, পৃ�া - ৭৯। 

৬১) তেদব, পৃ�া - ২৫৮। 

৬২) তেদব, পৃ�া - ২২৭। 

৬৩) তেদব, পৃ�া - ১১৫। 

৬৪) তেদব, পৃ�া - ৭৯। 

৬৫) তেদব, পৃ�া - ২৬৩। 

৬৬) তেদব, পৃ�া - ৭২। 

৬৭) তেদব, পৃ�া - ৪১৬। 

৬৮) তেদব, পৃ�া - ১৬৭। 

৬৯) তেদব, পৃ�া - ২৬১। 
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চতুথ� অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

�ষাড়শ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী পয�� ম�ল কােব�র ইিতহােস ‘ধম�ম�ল’ 

কাব� ধারার পিরচয় �পেয় থািক। এই ধারার অন�তম একজন কিব ঘনরাম চ�বত�ী, িতিন 

অ�াদশ শতা�ীেত তারঁ কাব� রচনা কেরিছেলন। ঘনরাম চ�বত�ীও তাঁর কাব� রচনার 

পূেব� আিদ কিব ময়ূরভে�র কথা বেলেছন। ঘনরাম চ�বত�ী অ�াদশ শতা�ীর ধম�ম�ল 

কাব� রচিয়তােদর মেধ� একজন অন�তম কিব। সুকুমার �সন ঘনরাম চ�বত�ী স�ে� 

বেলেছন – “ধম�ম�ল রচিয়তােদর মেধ� সবেচেয় িশি�ত ও দ� িছেলন ঘনরাম চ�বত�ী। 

ঘনরাম সুেলখক িছেলন। তাঁহার রচনা সব�ািধক পিরিচত ধম�ম�ল কাব�।”১ অ�াদশ 

শতা�ীর ব�ল পিরিচত কিব ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ �ে�র ভিণতায় আ�পিরচয় িদেয়েছন। 

তারঁ িনবাস িছল বধ�মান �জলা �থেক চার মাইল দি�েণ কইয়ড় (বত�মান �কােয়ার) 

পরগণার অ�গ�ত কৃ�পুর �ােম। কৃ�পুর �ামিট দেমাদর নেদর দি�ণ তীের অবি�ত। 

‘পি�ম উদয়’ পালার ভিণতায় কিব �সকথা বেলেছন – 

                 “কইয়ড় পরগণা বািট কৃ�পুর �ােম।।”২ 

এছাড়া ‘�ঢকুর পালা’-য় তাঁর কৃ�পুর �ােমর উে�খ পাই – 

                     “িচি� তার রােজা�িত     কৃ�পুর িনবসিত 

                                   ি�জ ঘনরাম রস গান।।”৩ 

‘কানড়া �য়�র পালা’-য় বেলেছন – 

                          “গান ি�জ ঘনরাম কৃ�পুরবাসী।”৪ 

সত�ই ঘনরােমর িনবাস কৃ�পুর �াম ‘মায়ামু� পালা’-�তও তার পিরচয় �মেল – 

                     “িচ� তার রােজা�িত   কৃ�পুর িনবসিত 

                                 ি�জ ঘনরাম রস গান।।”৫ 

ঘনরাম তারঁ কােব�র ভিণতায় জািনেয়েছন তাঁর িপতার নাম �গৗরীকা�, মাতার 

নাম সীতা, িপতামহ ধন�য়, মাতামহ রায়না িনবাসী গ�াহির। িপতা-মাতার পিরচয় পাওয়া 

যায় ‘�ঢকুর পালা’-য় – 

                      “মাতা যার মহােদবী সতী সা�ী সীতা। 

                        কিবকা� শা� দা� �গৗিরকা� িপতা।।”৬ 
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ঘনরাম িপতৃনােমর উে�খ কেরেছন ‘হির�� পালা’-য় – 

                       “কিববর �গািরকা� সূত ঘনরাম।।”৭ 

মাতা ও মাতামেহর নাম উে�খ কেরেছন ‘জাগরণ পালা’-য় – 

                      “�কৗকুসাবী অবতংতেশ     কুশ�জ রাজবংেশ 

                                     ি�জ গ�াহির পূণ�বান। 

                       তাহার দূিহতা সীতা      সত�বতী পিত�তা 

                                    তার সুত ঘনরাম গান।।”৮ 

‘�গৗড়যা�া পালা’ ও ‘পি�ম উদয় আর� পালা’-য় ঘনরাম িপতামেহর নােমর উে�খ 

কেরেছন – 

                       “ঠাকুর পরমান� �কৗশল�ার বংশ। 

                        ধ�য় সূত তার সংসার �শংস।। 

                        ত�নুজ শ�র অনুজ �গৗরীকা�। 

                        তার সূত ঘনরাম ��পেদ �া�।।”৯       

আবার, 

                      “চ�বত�ী ধন�য়         তাহার তনয়�য় 

                               কিববর শ�র �ধান। 

                      তদনুজ �গৗড়ীকা�     কাব�িস�ু শা� দা� 

                               ত�নুজ ঘনরাম গান।।”১০         

ঘনরােমর িপতার দাদা িছেলন শ�র চ�বত�ী। এছাড়া ঘনরােমর চার পু� – রামরাম, 

রামেগাপাল, রামেগািব� ও রামকৃ�। কিবক�ণ মুকুে�র ‘চ�ীম�ল’ কােব�র মেতা 

ঘনরােমর কােব� আ�িববরণী না থাকেলও িতিন তারঁ কােব�র িবিভ� অংেশ তারঁ জ� 

পিরচয় িদেয়েছন। 

 ঘনরাম চ�বত�ী বধ�মােনর মহারাজা কীিত�চে�র (১৭০৩ – ১৭৩৭ �ীঃ) 

পৃ�েপাষকতায় তারঁ কাব� রচনা কেরন। রাজা কীিত�চ� বীর �যা�া িছেলন। িতিন 

বালাগেড়র রাজােদর স�ুখ যুে� পরািজত কেরন। কীিত�চ� িবদ�ানুরাগীও িছেলন, তাই 

ঘনরােমর মুেখ সং�ৃত ��াক �েন রাজা তারঁ িনজ� চতু�াঠীেত ঘনরােমর িবদ�াজ�েনর 

ব�ব�া কের �দন। পের রাজা কীিত�চে�র অথ�ানুকুেল� ঘনরাম রচনা কেরন ‘�ধ��ম�ল’ 

কাব�। ঘনরাম তাঁর কােব�র ভিণতায় ব� �ােন মহারাজা কীিত�চে�র ম�লকামনা কের 

িলেখেছন – 

                    ১)    “অিখল িবখ�াত কীি��     মহারাজা চ�ব��ী 
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                                       কীিত�চ� নের� �ধ। 

                           িচনিত তার রােজা�িত   কৃ�পুর িনবসিত 

                                       ি�জ ঘনরাম রস গান।।”১১         

                ২)    “ মহারাজা �িত�ভু      দয়া না ছািড়ব কভু 

                                  নােয়েকর কিরেব কুশল। 

                          ��পেদ হেয় য�     ঘনরাম কিবর� 

                                    িবরিচল �ধ��ম�ল।।”১২           

                ৩)    “�রামিক�র ি�জ ঘনরাম গান। 

                        মহারাজ কীি��চে� কিরয়া কল�ান।।”১৩            

 

                 ৪)    “মহারাজ কীি��চে� কিরয়া কল�ান। 

                         �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।।”১৪           

সম� কােব� এইভােব বারবার কিব ঘনরাম তারঁ পৃ�েপাষক বধ�মান রাজ কীিত�চে�র 

�ণকী��ন কেরেছন। মহারাজা কীিত�চ�ই তাঁেক ‘কিবর�’ উপািধ িদেয়িছেলন। 

সুকুমার �সন ঘনরােমর �� িহসােব �রামদােসর কথা মেন কেরেছন। তেব তাঁর 

��র নাম রামদাস এটা সব�াংেশ সত� নয়। আসেল ঘনরাম িছেলন রাম ভ� – �সই 

সূে�ই িতিন িলেখেছন – “�রামদােসর দাস ি�জ ঘনরাম।”১৫ িকংবা – “�রামিক�র 

ি�জ ঘনরাম গান।”১৬ �যমন ‘আখড়া পালা’-য় পাব�তীেক জািনেয়েছন –“�ধ��দােসর দাস 

আিম অিত দীন।”১৭ সুকুমার �সেনর কথা �মেন িনেল তারঁ আর এক �� �ধ��দাস 

বলেত হয়। সুকুমার �সন তার িকছুটা আ�কািহনী িদেয়েছন – স�বত বধ�মান রায়না 

থানার অ�গ�ত রামবািট �ােমর �টােল ঘনরাম পড়ােশানা করেতন। রামবািটর িসে��র 

ভ�াচােয�র পূব�পু�ষ �কউ একজন কিবর �� িছেলন। কিথত আেছ একিদন পূজার ফুল 

তুলেত িগেয় বালক ঘনরােমর পােয় �ব�েনর কাঁটা িবঁেধ যায়, কাঁটা ছািড়েয় িতিন �সই 

হােত ফুল তুেল এেন ভ�াচায�েক �দন। একিদন ভ�াচায� �দখেত পান রঘুনাথ ঠাকুেরর 

পােয় �ব�েনর কাঁটা �লেগ আেছ, পের জানেত পারেলন �য ই� �দবতা রঘুনাথ অিভমান 

কের গৃহত�াগ কেরেছন। ভ�াচায� নীলাচলগামী হেলন, পেথ রাম-সীতা ও ল�ণ তােক 

ছলনা কের জানােলন �য পুরী যাবার দরকার �নই। ভ�াচায� বািড় িফের ঘনরামেক 

রামায়ণ পাঁচালী িলখেত বলেলন। ঘনরাম রাম-ব�না িলেখ ঘুিমেয় পেড়ন, পেরর িদন 

সকােল �দখেলন তা ধম�ঠাকুেরর ব�নায় পিরণত হেয়েছ। �সই রােত �য়ং রামচে�র 

কােছ কিব ‘�ধম�ম�ল’ �লখার ��ােদশ পান। আসেল রামভ� কিব িহসােব তার রামায়ণ 
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�লখারই কথা, িক� িতিন স�বত ��র আেদেশ ধম�ম�ল িলেখিছেলন। তেব �কাথায় 

বেস িতিন তাঁর কাব� িলেখিছেলন তা জানা যায় না। 

ভ�াচায� আসেল �ক? এ িনেয় মতিবেরাধ আেছ। কিবর উ�রািধকারেদর ধারনা 

অনুযায়ী কৃ�পুর কুকুরা �ােমর পূব�িদেক কলমীেগার পুকুেরর পূব�পােড় কিবর একিট 

ফুলবাগান িছল, �সখােন একিদন পূজার ফুল তুলেত িগেয় বালক ঘনরােমর পােয় �ব�েনর 

কাঁটা িবঁেধ যায়, কাটঁা ছািড়েয় িতিন �সই হােত ফুল তুেল এেন ভ�াচািয�েক �দন। িনেজ 

�া�ণ হেলও তারঁা মি�ের একজন পূজারী রাখেতন। এই ভ�াচায� কিবর �� হেত 

পােরন। তথািপ ঘনরাম কােব� ভিণতার ব� �ােন তাঁর ��র কথা বেলেছন; �যমন – 

          ১)    “��পদ ভািব য�     ঘনরাম কিবর� 

                         নুতন ম�ল রস গান।।”১৮        

          ২)    “ভািব ��পদ ছিব      ভেন ঘনরাম কিব 

                      অিভনব ধম� ইিতহাস।।”১৯            

          ৩)            “হির��চরণসেরাজ কির ধ�ান। 

                         �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।”২০      

তেব এই অংশিটেক �কান �কান সমােলাচক হাস�কর এবং অস�িতপূণ� বেলেছন। 

উপেরা� অংশিটর �কান �মাণ �নই। �কননা �দখা যায় �য, সুকুমার �সন উ� অংেশর 

�য িববরণ �দেয়েছন, �সই অংেশর ভ�াচােয�র কািহিনর সে� ঘনরােমর ব�ি� জীবেনর 

�কান িমল �নই। মেন হয়, অমূল�চরণ পি�ত িযিন ঘনরােমর ধম�ম�েলর গােয়ন িছেলন 

িতিন হয়েতা অন�ান� ধম�ম�েলর রচিয়তােদর আ�িববরণ �থেক কািহিনিট অনুকরণ 

কেরন। সুকুমার �সন এই কািহিনিট গােয়েনর কাছ �থেক �পেয়িছেলন, নয়েতা সুিশি�ত 

কিব ঘনরােমর পে� এরকম অস�িতপূণ�, িভি�হীন �লখা স�ব নয়। ঘনরােমর অন� 

�কান পুিথেতও এই আ�িববরণী �দখা যায় না। আর সুকুমার �সন অমূল�চরণ পি�েতর 

কাছ �থেক �য মম�াংশিট �েনিছেলন তার �কান উ�ৃিত �কাশ কেরনিন। �স�ত, বলেত 

হয় িতিন �য অেলৗিকক কািহনীর কথা বেলেছন; যা উপহাস িহেসেব মেন হেব আধুিনক 

মন� পাঠেকর কােছ, তা ভুল। �কননা মধ�যুেগর সািহেত�র �বিশরভাগই অেলৗিকক 

কািহিন আি�ত। �যখােন সব ধম�ম�লই অেলৗিকক রসাি�ত; �সখােন এমনিট মেন করার 

�কান ��ই �নই �য, ধম�ম�ল �কাশক আ�িববরণিট অেলৗিককতার জন� বজ�ন 

কেরিছেলন। 

ঘনরাম চ�বত�ী একজন �িতভাধর কিব িছেলন �স িবষেয় সে�হ �নই। 

ম�লকােব�র রীিত অনুযায়ী কাব� রচনা করেলও তাঁর কােব� নূতনে�র �াদ পাওয়া যায়। 
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সুকুমার �সেনর মেত –“ঘনরােমর রচনার �ধান �ন �স�তা ও ভ��িচ।”২১ কিব 

সং�ৃত সািহত� স�ে�ও সুপি�ত িছেলন, তা তাঁর �পৗরািণক �স� ব�বহার �থেকই �বাঝা 

যায়। �লাক অিভ� কিব িহসােব িতিন তারঁ কােব� মানুেষর আচার, ব�বহার, সং�ার 

ইত�ািদর ব�বহার কেরেছন। কিব রায়�ণাকর ভারতচে�র আেগর, তারঁ কােব� একই 

সে� আরবী-ফারসী, সং�ৃত, িহ�ী এবং �দশজ শে�র �েয়াগ িব�য়বহ। িতিন ধম�ম�ল 

কাব� ছাড়াও ‘সত�নারায়ণ রসিস�ু’ নােম একিট ‘সত�নারায়েণর পাচঁালী’ িলেখিছেলন। 

কােব�র সামি�ক মূল�ায়ণ করেত িগেয় সুকুমার �সন বেলেছন –“কােব� স��� ঘনরােমর 

উদারিচ�তার পিরচয় আেছ। বৃ�াবনদােসর ‘�চতন�ভাগবেত �থম �িনয়ািছলাম সাব�েভৗম 

উদার অনুক�া-বাণী, “জীব �িত কড় �ভু �ভদৃি�পাত,” আর �ায় দুইশত বৎসর পের 

ঘনরােমর কােব� পাইলাম �দশা�েবােধর আকুিত, “রাজার ম�ল িচনিত �দেশর 

কল�াণ।”২২ 

ঘনরােমর কাব� রচনার মূেল �দবতার আেদেশর কথা থাকেলও �কাথাও তার 

উে�খ পাইিন; িতিন ��র আেদেশই উ�ু� হেয় কাব� রচনায় �তী হেয়িছেলন। কােব�র 

িবিভ� �ােন ভিণতা ব�বহারই তার �মাণ। ঘনরাম চ�বত�ীও তাঁর কাব� রচনার সময়কাল 

উে�খ কেরেছন। কােব�র �শেষ ‘�গ�ােরাহন পালা’-য় �� আর� ও �ে�র সমাি�কাল 

উে�খ কেরেছন। কিব �হয়ঁািলর মধ� িদেয় কােব�র রচনাকােলর উে�খ কেরিছেলন। 

�স�ত বলা আবশ�ক, ঘনরাম কাব� রচনা �� কেরিছেল �কান সমেয় তার উে�খ �নই; 

কিব �ধুমা� বেলেছন – 

                  “স�ীত আর�কাল নাইক �রণ। 

                   �ন সেব �য কােল হইল সমাপন।”২৩ 

অন�িদেক রচনা সমাি�কাল উে�খ কেরেছন –  

                  “শক িলেখ রাম�ণ রসসুধাকর। 

                   মাগ�কাদ� অংেশ হংস ভাগ�ব বাসর।। 

                   সুল� বল� প� তৃিতয়াখ� িতিথ। 

                   যামসংখ� িদেন সা� স�ীেতর পুিথ।।”২৪ 

--শকা� অনুযায়ী �াচীন কিবরা কাব� রচনার কাল িনেদ�শ করেতন। এখােন রাম =৩, �ণ 

= ৩, রস = ৬, সুধাকর অথ�াৎ চ� = ১। সাল গণনা অনুযায়ী উে�া িদক �থেক সাজােল 

হয় ১৬৩৩ শকা�। এর সে� ৭৮ বছর �যাগ করেল ১৭১১ ি��া� হয়। িতিথ িনেদ�শ 

অনুযায়ী দাঁড়ায় – ৮ই অ�হায়ণ ১৬৩৩ শকা� অথ�াৎ ১৭১১ ি��া� ��বার।  
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ঘনরাম তাঁর কােব� নােয়েকর ম�ল কামনা কেরেছন। ‘নােয়ক’ বলেত পালাকী��েন 

যারা গােয়েনর সে� সংেযাগ র�া কেরন, গােয়েনর কােছ এরা পৃ�েপাষেকর সমান। 

কারণ তােঁদর ই�ায় অেনক গােয়ন সাতিদন ধের ম�ল গান করার সুেযাগ �পত। কিব 

ঘনরাম তাই তাঁর কােব� বারবার নােয়েকর কথা বেলেছন – 

             ১)    “গােন িব� কড় নাশ      পুর নােয়েকর আশ 

                              �ণিত �কােশ ঘনরাম।।”২৫                 

             ২)     “নেগ�-নি�িন মা নােয়েক কড় দয়া। 

                      গান ি�জ ঘনরাম �দহ পদ ছায়া।।”২৬                

            ৩)     “মহারাজ �িত �ভু     দয়া না ছািড়েব কভু 

                              নােয়েকর কিরেব কুশল।”২৭                

             ৪)      “�রাম পদ��     ভািবয়া সদান� 

                             �া�ণ ঘনরাম গান। 

                      রাজার বা�া পূণ�     �ভু ক�ণ তূণ� 

                            নােয়েক হইেব কৃপাবান।।”২৮    

এইভােব বার বার নােয়েকর ম�ল কামনা �থেক মেন হয় কখনও কখনও হয়েতা ঘনরাম 

গােয়েনর ভূিমকা পালন কেরেছন।  

ঘনরাম চ�বত�ীর কিবকথা আেলাচনার পর তারঁ কােব�র সাধারণ পিরচয় িদেয় 

কােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণ স�েক� আেলাচনায় 

অ�সর হওয়া যাক। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর ‘ধম�ম�ল’ কাব�েক চি�শিট পালায় িবভ� 

কের পালা�িলর মধ� িদেয় কািহনীর গিতধারা বজায় �রেখিছেলন। িতিন মুল কািহনীর 

সে� সে� উপ-কািহনীও সংযু� কেরেছন। লাউেসেনর জ�বৃ�া� �থেক �� কের 

�গ�ােরাহন পালা পয�� ঘনরাম কািহনীর িব�ীণ� বণ�নার মধ� িদেয় ধম�ঠাকুেরর মিহমা ও 

কােব�র চািরি�ক �নাবলীর পয�ােলাচনা কেরেছন। তেব ম�লকােব�র রীিত অনুসরন 

কেরই �েগ�র শাপ�� �দবতার কােব�র নায়েকর �ারা মত�� ভুিমেত ধম�ঠাকুেরর পূজা 

�চার বা মাহা�� �চার করার কািহিনই কােব�র মূল আঁধার িহেসেব িচি�ত। ঘনরােমর 

কােব�র চি�শিট পালা হল – ‘�াপনা পালা’, ‘�ঢকুর পালা’, ‘র�াবতীর িববাহ পালা’, 

‘হির�� পালা’, ‘শােলভর পালা’, ‘লাউেসন জ�পালা’, ‘আখড়া পালা’, ‘ফলািনম�াণ পালা’, 

‘ �গৗড়যা�া পালা’, ‘কামদল বধ পালা’, ‘জামিত পালা’, �গালাহাট পালা’, ‘হ�ীবধ পালা’, 

‘কাঙুর যা�া পালা’, ‘কাম�প যু� পালা’, ‘কানড়ার �য়�র পালা’, ‘কানড়ার িববাহ পালা’, 

‘মায়ামু� পালা’, ‘ইছাই বধ পালা’, ‘অেঘার বাদল পালা’, ‘পি�ম উদয় আর� পালা’, 
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‘জাগরণ পালা’, ‘পি�ম উদয় পালা’, ‘�গ�ােরাহন পালা’-র মধ� িদেয় কািহিন পিরক�না 

কেরেছন। এছাড়াও ‘সুির�ার পালা’ (পিরিশ�) বেল একিট পালা রেয়েছ ঘনরােমর 

কােব�। ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব�র কাব� কািহিনর সংি�� পিরচয় লাভ করব এই পালা 

িবভাজন �থেকই। 

‘ব�না পালা’ ম�লকােব�র একিট গতানুগিত পালা। আমরা মধ�যুেগ রিচত �িতিট 

ম�লকােব�ই ‘ব�না পালা’-র পিরচয় �পেয় থািক। ম�লকােব�র কিবরা সকেলই �দব-

�দবীর  ব�না কের কাব� রচনায় �তী হেয়েছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর ‘�াপনা পালা’-য় 

িবিভ� �দবেদবীর ব�না কের কাব� রচনায় অ�সর হেয়েছন। এই পালায় �থেম িবিভ� 

�দবেদবীর ব�না, সৃি�ত� এবং শাপ�� হেয় র�াবতীর মেত�� জ��হেনর কািহনীর বণ�না 

রেয়েছ। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কােব� যথা�েম গেণশ, ধম�, শি�, সর�তী, ল�ী ও 

�যাগাদ�ার বণ�না কেরেছন। তেব ঘনরােমর কােব�র এই পালায় দুিট অংেশর সু�� �প 

আমরা �দখেত পাই। একিট ব�না অংশ ও অন�িট সৃি�প�ন এবং র�াবতীর মেত�� জ� 

�হেণর কািহিন। ঘনরাম সৃি�ত� বণ�না কােল বেলেছন সৃি�র আিদকােল এক িনরাকার 

�� সনাতন িছেলন। চতুিদ�েক অ�কার পৃিথবী, �গ�-মত��-পাতাল-�দবতা-অসুর-মানব, 

িদনরাি�, জলবায়ু িকছুই িছল না। িনর�েনর সৃি�র বাসনা হেল িতিন এেক এেক উলুক, 

��া-িব�ু-মেহ�র �থেক �� কের পৃিথবী, প�পািখ, পাহাড়-পব�ত, জীবজ�, মানুষ, 

�দবতা, িদন-রাি� সম� িকছুই সৃি� কেরন। ��া-িব�ু-মহােদবেক সৃি� ধারণ, পালন ও 

সংহােরর দািয়� অপ�ণ কেরন। এভােবই স�� হয় সৃি�প�ন কািহিন। 

অন�িদেক ঘনরােমর কােব� ‘�াপনা পালা’-য় র�াবতীর জ� কািহিন অেনকটা 

এমন ভােব সািজেয় তুেলেছন ঘনরাম – কিলযুেগ মানুষ ধেম�র পূজা �থেক িবরত থাকায় 

ধম�ঠাকুর মেত�� তার পূজা �চার করেত ই�ুক হেল হনুমান র�াবতীর ভিবষ�ত বাণী বেল 

�েগ�র নত�কী অ�ুবতীেক র�াবতী �েপ মেত�� পাঠােনার পরামশ� �দন ধম�েদবেক। �সই 

মত পাব�তীর �ারা অ�ুবতীেক ছলনা কের অিভশাপ �দন – 

“এেতা যিদ অ�ের িচি�লা ধম�রাজ। 

জগতজননী জািন কেরন �স কাজ।। 

জারিত �া�ণী �বেশ গেণেশর মা। 

যান নটী ছিলেত চিলেত কাঁেপ গা।।”২৯ 

�দবী জরতীেবেশ জেলর ঘােট ছলনা কের অিভশাপ �দন অ�ুবতীেক। ফেল �দবীর 

শােপর কথামেতা ম�রার গেভ� র�াবতী �েপ জ��হণ কেরন অ�ুবতী । তাঁর িপতা 
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�বণুরায়, �াতা মহামদ এবং পিত�েপ পােবন কণ�েসন ও পু� হেব লাউেসন। আর 

লাউেসনই ধেম�র পূজা করেবন। 

ঘনরােমর কােব�র পরবত�ী পালা ‘�ঢকুর পালা’। এই পালায় �দখা যায় ধম�পােলর 

মৃতু�র পর তার পু� �গৗেড়�র �গৗেড়র িসংহাসেন বেসন। একিদন রাজা �গৗেড়�র মৃগয়া 

করেত িগেয় ব�ী �সামেঘাষেক �দখেত পান। কারন িহেসেব িতিন জানেত পােরন 

রাজকর না িদেত পারায় মহামদ তােক ব�ী কেরেছন। এই কথােশানার পর রাজা তােক 

িবেশষ স�ান �দশ�ন কের মুি� �দন। �সামেঘােষর পু� ইছাই �ঘাষ িছল �দবী ভবানীর 

পরম ভ�, আর �সই �দবীর কৃপায় ইছাই �বল পরা�মশালী হেয় পরবত�ীকােল িতিন 

ি�ষ�ীেত �ঢকুর গড় �াপন কেরন। ইছাই �গৗেড়�রেক কর িদেত অ�ীকার কেরন এবং 

কণ�েসেনর সম� স�ি� �াস কের �নন। এরপর �গৗেড়�র �সাম �ঘাষেক প� পাঠােল 

�সাম �ঘাষ কর �দওয়ার ব�ব�া করেল ইছাই তা জানেত পােরন এবং রাজার দূতেক নানা 

ভােব অপমান কের তাড়ীেয় �দন। �গৗেড়�র এই কথা �শানার পর যুে�র �ঘাষনা কেরন। 

�গৗেড়�র যুে� পরািজত হন এবং �সই সে� কণ�েসেনর ছয়পু� ইছাইেয়র সােথ যুে� 

মারা যায়। কণ�েসেনর ছয়বধূ সহমরেণ �গেলন এবং তার প�ী িবষ �খেয় অ�হত�া 

কেরন। �গৗেড়�র �শাক�� কণ�েসনেক সা�না িদেয় পুনরায় িববাহ করার ��াব �দন। 

এভােবই এই পালার সমাি� ঘেট। 

ঘনরােমর কােব� এর পেরর পালা র�াবতীর িববাহ পালা। এই পালায় আমরা 

�দিখ �গৗেড়�র কণ�েসনেক নানা ভােব সা�না িদেয় তােক র�াবতীর সােথ িববােহর 

��াব �দন। এিদেক মহামদ �যন িববােহ �কান �কার ব�াঘাত ঘটােত না পােরন তার 

জন� �গৗেড়�র তােক �কৗশেল কাম�প পািঠেয় �দন। �গৗেড়�র কণ�েসেনর সে� 

র�াবতীর িববাহ িদেয় �রণেসনেক ময়নার অিধপিত কের পাঠান। মহামদ কাম�প জয় 

কের িফের আসার পর কণ�েসেনর সে� র�াবতীর িববােহর কথা �নেত �পের �ু� হেয় 

ওেঠন এবং িতিন �িতেশাধ �নবার জন� দৃঢ়�িত� হেয় ওেঠন। এিদেক র�াবতী িপতা-

মাতার খবর না �পেয় কণ�েসনেক �গৗেড় পাঠােল মহামদ রাজসভায় কণ�েসনেক ‘আটঁকুড়া’ 

এবং র�াবতীেক ‘ব��া’ বেল অপমান কেরন। কণ�েসন ময়নায় িফের এেস র�াবতীেক 

সম� কথা জানােল র�াবতী পু� কামনার জন� নানা ধরেণর �ত কথা, পুজাচ�না করেত 

থােকন। িতিন ধেম�র কথা �েন চাঁপােয়েত িগেয় ধম�ঠাকুেরর পূজা করার িস�া� �নন। 

র�াবতী ধেম�র পূজা কের ধম�ঠাকুেরর কৃপা লাভ করেত না �পের তখন �ামীর অনুমিত 

�াথ�না কের শােলভর �দওয়ার জন� ��ত হন। একাে�ই র�াবতীর িববাহ পালার সমাি� 

ঘেট। 
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ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র হির�� পালা একিট অন�তম পালা। এই 

পালািট নানা িদক �থেক িবেশষ ���পূণ�। এই পালায় আমরা �দখেত পাই র�াবতী 

কণ�েসনেক নানা ভােব ধম�পুজার ব�াপাের �বাঝােত থােকন এবং �সই সােথ এও বেলন �য 

স�ান ছাড়া জীবন িবফল। র�াবতী অপু�ক রাজা হির�ে�র কািহনী �িনেয়েছন, িকভােব 

তারা ধম�ঠাকুেরর পূজা কের স�ান লাভ কেরন। িক� ধম�ঠাকুর শত� �দন �য, পু�েক 

ধম�ঠাকুেরর উে�েশ� বিল িদেত হেব। রাজা হির�� ও মদনা স�ান লাভ করার পর 

ধম�ঠাকুর পূব�শত� মত রাজার কােছ এেস পু� লুইচ�েক বিল িদেত বেলন এবং তার 

মাংস রা� আকের খাওয়ােত বেলন। রাজা ও রাণী িনজ স�ানেক বিল িদেয় র�ন কের 

সন�াসীর সামেন িতনিট থালােত সািজেয় িনেয় আেসন। এরপর ধম�ঠাকুর িনজ �প ধারণ 

কেরন এবং লুইচ�েক জীিবত কের তােদর কােছ িফিরেয় �দন। কণ�েসন র�াবতীর মুেখ 

এই কতাহ �শানার পর র�াবতীেক ধম�পুজার অনুমিত �দন, ঘনরাম এখােনই তারঁ পালা 

সমাি� ঘটান। 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� শােলভর পালায় র�াবতী চাঁপােয়েত �প�েছ ধম�ঠাকুেরর 

পূজার আেয়াজন কেরন। িক� িন�ার সে� পূজােদওয়ার পেরও িতিন ধেম�র বর পানিন। 

এরপের র�াবতী আেরা কেঠার তপস�ায় �তী হেয় তােতও �কান ফল লাভ না �পেয় 

র�াবতী শােলভর �দওয়ার আেয়াজন কেরন। শােলভর িদেয় র�াবতীর মৃতু� হয়। এরপর 

ধম�ঠাকুর চাঁপােয়েত এেস পুনরায় র�াবতীর জীবন দান কের িতিন তােক পু� স�ান 

লােভর আশীব�াদ কেরন। এই কািহনীর অবতাড়নার মধ� িদেয়ই ঘনরােমর শােলভর 

পালার পালা সমাি� ঘেট। 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব�র পরবত�ী পালা লাউেসন জ� পালা। এই পালায় আমরা 

�দখেত পাই র�াবতী ধেম�র কৃপায় যথাসমেয় পু� স�ান লাভ কের। তেব ধম�ঠাকুেরর 

ই�ানুসাের তার নাম রাখা হয় লাউেসন। কণ�েসন ও র�াবতীর পু� স�ান লােভর কথা 

যথাসমেয় �গৗেড় �প�ছায়। �গৗেড়র সকেল এই সংবােদ আনি�ত হেলও একমা� মহামদ 

ঈষ�াি�ত হন। মহামদ �িতেশাধ �নওয়ার জন� �কাটালেক ময়নায় পাঠান লাউেসনেক 

হত�া করার জন�। িক� �কাটাল তােক হত�া না করেত �পের তােক চুির কের িনেয় 

আেস। িক� ধম�ঠাকুর হনুমানেক িদেয় লাউেসনেক উ�ার কের িনেজর কােছ �রেখ �দন। 

এিদেক �কাটাল এেস মহামদেক খবর �দন তারা লাউেসনেক হত�া কেরেছ। অন�িদেক 

র�াবতী ব��ণ ধের লাউেসনেক �দখেত না �পেয় ব�াকুল হেয় ওেঠন, তখন ধম�ঠাকুেরর 

িনেদ�েশ হনুমান লাউেসেনর সােথ কপূ�রেকও িফিরেয় �দন র�াবতীর কােছ। এই 

পালােতই অমলা, িবমলা, কানড়া, কিল�া – এেদর জ� কািহনীর বণ�না কেরেছন ঘনরাম। 
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ঘনরােমর কােব� পরবত�ী পালা আখড়া পালা, আখড়া পালার কািহনী �মাটামুিট 

এরকম – লাউেসন ও কপূ�র িবদ�ািশ�া লাভ ও নানা শা� অধ�য়েনর পর তারা দুই ভাই 

িমেল ম�িশ�ার জন� ��ত হয়। ধম�ঠাকুেরর িনেদ�েশ হনুমান ময়নায় িগেয় লাউেসন ও 

কপূ�রেক ম�িবদ�া িশেখ তারা ম�বুদ�ায় পারদশ�ী হেয় ওেঠ। অন�িদেক আখড়া পালার 

আর একিট কািহনী হল আি�নমােস দুগ�া পূজার সময় �দবী ভবানী মেত�� �মেন �বর 

হেলন এই �দখেত �য, মেত�� �কাথায় �কাথায় তার পূজা হে�। িতিন যখন �দখেলন 

মেত��র িসব�� তার পূজা �ে� িক� একমা� ময়নায় তার পূজা হেছ না। তখন �দবী 

ভবানী দাসী প�ার কােছ তার কারণ জানেত চাইেল দাসী বেলন ময়নায় ধেম�র পূজা হয় 

বেল ময়নায় দুগ�া পূজা হয় না। �দবী ভবানী এই কথা �শানার পর িতিন লাউেসেনর 

পরী�া �নওয়ার জন� িতিন গিণকার ছ�েবশ ধারন কের লাউেসনেক ছলনা করার জন� 

আখড়ায় এেস উপ�িথত হন এবং লাউেসনেক নানা ভােব ছলনা করেত থােকন। িক� 

লাউেসেনর সংযেমর পিরচয় �পেয় �দবী ভবানী খুিশ হেয় তােক দুজ�য় অিস দান কেরন। 

আর সম� ঘটনাই ঘেটিছল আখড়া পালায়, তাই এই পালার নাম ‘আখড়া পালা’ নােম 

অিভিহত কেরেছন ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কব�মেধ�। আখড়া পালার কািহনী এখােনই সমা� 

হয়। 

ঘনরােমর কােব� এর পেরর পালা ফলািনম�াণ পালা। লাউেসন �দবী ভবানীর কাছ 

�থেক দুজ�য় অিস �পেয় অত�� খুিশ হেয় রাজভা�াের িগেয় �সই অিসর জন� ফলা খুজেত 

লাগেলন, িক� ফলা না �পেয় লাউেসন কম�কারেক ফলা িনম�ােণর আেদশ �দন। তেব 

কম�কার ফলা িনম�াণ করেত পােরনিন। তখন ধম�ঠাকুর হনুমানেক িনেদ�শ �দন �দববৃ� 

এেন িব�কম�ােক িদেয় লাউেসেনর দুজ�য় অিসর জন� ফলা িনম�া করেত। িব�কম�া তখন 

লাউেসেনর জন� ফলা িনম�াণ কের �দয়। লাউেসন ফলা ��েতর পর কপূ�েরর সােথ 

�গৗেড় যাওয়ার জন� মনি�র কেরন। তারা দুজেন মেল িপতা-মাতার কােছ অনুমিত 

চাইেত �গেল র�াবতী তােদর অনুমিত �দন িন। র�াবতী তখন লাউেসন ও কপূ�েরর 

�গৗড় যা�া �থেক আটকােত কণ�েসেনর সােথ পরামশ� কের �গৗড় �থেক সাের�ধল ম�েক 

আনােনার ব�ব�া কেরন। র�াবতীর উে�শ� িছল সাের�ধল মে�র কাছ �থেক ম�িশ�া 

�দবার ছেল লাউেসনেক আহত কের রাখেত, যােত কের লাউেসন �গৗেড় না �যেত পাের। 

তেব সাের�ধল মে�র সে� ম�যু� �� হেল লাউেসন সাের�ধল ও তার অনুচরেদর 

কােছ �থেম পরািজত হন। িক� এর পর ধেম�র কৃপায় হনুমােনর আশীব�ােদ ি�তীয়বার 

ম�যুে� সাের�ধল ও তার অনুচরেদর পরািজত কেরন এবং �সই সে� লাউেসন পুনরায় 
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�গৗড় যা�ার পিরক�না কেরন। ঘনরােমর কােব� ফলািনম�াণ পালা এখােনই সমা� 

হেয়েছ। 

�গৗড়যা�া পালায় লাউেসন ও কপূ�র ছ�েবেশ �গৗড় যা�া কের ম�লেকােট এেস 

হিরদাস তামুলীর আিতথ� �হণ কেরন। তামুলী লাউেসনেক পরম যে� তার বািড়েত 

আম�ণ জানােলন। এরপর �গৗড়যা�াকােল লাউেসন ও কপূ�র �েগ�র শাপ��েদবতা ন��ক 

�ধেরর কামদল বাঘ হেয় ওঠার কথা �েনন, যার অত�াচাের সকেলই অিত� হেয় 

উেঠেছ। কামদল বাঘ �দবী পা��তীর কৃপায় �তাপশালী হেয় উেঠেছ। তাই লাউেসেনর 

উপর কামদল িনধেনর ভার পেড়েছ। আর এই কােজও জনু কপূ�র যখন ভয় পাে� তখন 

লাউেসন বেলেছ – 

“লাউেসন কয় ভায়া ভয় ভাব িকেস। 

সে� এস বিধ বাঘা ধে��র আশীেষ।।”৩০ 

ঘনরােমর কােব� �গৗড়যা�া পালা এখােনই সমা� হয়। 

       ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� পরবত�ী পালা কামদল-বধ পালা। এই পালার 

কািহনীেক ঘনরাম �বশ মেনা� কের পিরেবশন কেরেছন। এখােন �দখা যায় কপূ�র 

কামদলেক �দেখ ভয় �পেল লাউেসন তােক �গাপন �ােন লুিকেয় রােখন। এরপর 

লাউেসন বােঘর স�ােন �বর হন এবং অেনক �খাঁজাখঁুিজর পর �দেখন কামদল বাঘ 

ঘুিমেয় আেছন। ঘুম� অব�ায় থাকা বাঘেক না �মের তােক নানা �কাের জািগেয় তুেলন 

এবং তার সে� যুে� জিড়েয় পেড়ন। দুজেনর মেধ� �বল যু� �� হয় এবং কামদল বাঘ 

�যেহতু �দবী পা��তীর ভ� তাই লাউেসন তােক মৃতু�র হােত �ঠেল িদেলও �স আবার 

পুন��ীিবত হেয় ওেঠ। তেব �যেহতু লাউেসেনর ঝােতই কামদল বােঘর মৃতু� িনি�ত 

তাই লাউেসেনর হােতই �শষ পয�� কামদল বােঘর মরণ হয়। লাউেসন ধেম�র কৃপায় 

কামদল বাঘেক পরািজত ও হত�া কেরন। যু� কের পির�া� হেয় লাউেসন জল পান 

করেত িগেয় �সখােন কুমীেরর সােথ �দখা হয়। কুমীর লাউেসেনর পা �টেন ধেরন, তেব 

ধেম�র কৃপায় লাউেসন �সই কুমীরেকও �বাধ কেরন। লাউেসন কামদল বাঘ ও কুমীর 

হত�া কের তােদর অংশ িবেশষ সােথ িনেয় �নন; যােত লাউেসন �গৗেড় িগেয় তার 

বীরে�র কথা বলেত পােরন। এরপর লাউেসন ও কপূ�র দুজেন িমেল �গৗেড়র উে�েশ� 

যা�া করেল পালা সমাি� ঘেট।  

ঘনরােমর কােব� পরবত�ী �য পালািট রেয়েছ তার নাম হল জামতী পালা। এই 

জামতী পালায় লাউেসনেক িবেশষ পরী�ার স�ুখীন হেত হেয়েছ। দুইভাই কামদল বাঘ 

ও কুমীর হত�া কের �গৗড়যা�াকােল জামতী নগের এেস উপি�ত হন। দীঘ�পথ অিত�ম 
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করার ফেল তারা পির�া� হেল তারা একিট সেরাবেরর িনকট িবশােমর জন� উপি�ত 

হন। এই সময় িকছু অসতী নারী তােদর �দখেত পােয় আকৃ� হেয় তারা নানা ভােব 

লাউেসেনর দৃি� আকষ�ন করার �চ�া কেরন। এই অসতী রমণীেদর মেধ� একজন িচেলন 

িশবা দে�র �ী নয়ানী। নয়ানী লাউেসনেক �দেখ তার পিরচয় িজ�াসা কেরন এবং তার 

মেনর কামনার কথা জানান লাউেসনেক। িক� লাউেসন তার কথায় আকৃ� না হেয় তােক 

িকছু উপেদশ �দন। িক� নয়ানী িছলও নােছারবা�া, �স লাউেসেনর কথায় অপমািনত 

হেয় �িতেশাধ �নওয়ার জন� িনেজর পুতেক হত�া কের তার দায়ভার লাউেসেনর উপর 

চািপেয় �দন। তখন রাজা তােক ব�ী কেরন। িক� ধম�ঠাকুেরর কৃপায় হনুমান িগেয় 

রাজােক �ে� �দখা �দন এবং বেলন লাউেসনেক মুি� িদেত। এরপর রাজা লাউেসেনর 

কাছ �থেক সম� কথা �েন লাউেসনেক মুি� �দন। লাউেসন মু� হেয় নয়ানীেক তার 

কৃত কেম�র জন� তার নাক �কেট তােক শাি� �দন। এভােবই লাউেসন ধেম�র কৃপায় 

িনেজেক সব িবপদ �থেক মু� কের �গৗড়যা�া কের �গালাহাট নগের এেস উপনীত হন। 

এভােবই জামতী পালার সমাি� ঘেটেছ। 

লাউেসন ও কপূ�র �গালাহাট পালায় এেস উপি�ত হন এবং পেথ ফুেলর মালা 

িবে�তা হীরা মািলনীর সােথ তােদর সা�াৎ হয়। লাউেসন হীরা মািলনীর কাছ �থেক 

ফুেলর মালা িকেন িনেয় ধেম�র পূযা কেরন। হীরা মািলনী তােদর িনজ গৃেহ িনেয় আেসন 

এবং অিথিতেদর যেথ� �সবা য� কেরন। এইসময় তােদর সােথ �দখা হয় ভাজন বুিড়র 

সােথ। ভাজন বুিড় লাউেসেনর পিরচয় িজ�াসা কের, তােদর পিরচয় �পেয় িতিন 

লাউেসেনর সে� তার মেনর কামনা বাসনার কথা জানায়। িক� লাউেসন ও কপূ�র 

ভাজনবুিড়র এই কথা �েন তােক িতর�ার কেরন। ভাজনবুিড় তখন সুির�ােক িগেয় এই 

কথা বেলন। সুির�া তার দাসীেক বেলন লাউেসন ও কপূ�রেক িগেয় িনেয় ছলনা কের 

িনেয় আসেত। িক� দুইভাই না আসেল সুির�া িনেজ িগেয় লাউেসেনর সে� �দখা কেরন 

এবং নানা ছলাকলাল� লাউেসনেক বশ করার �চ�া কেরন। িক� লাউেসন তােত একটুকু 

িবচিলত না হেয় �স তার সংযেমর পিরচয় িদেয়েছন। িক� সুির�া নােছাড়বা�ার মেতা 

লাউেসেনর িপছেন �লেগ থােক। সুির�া লাউেসনেক একিট ধাঁধাঁ সমাধান করার কথা 

��ন এবং �সই সে� এও শত� �দন �য, লাউেসন যিদ এই ধাঁধাঁর সমাধান করেত পােরন 

তেব লাউেসন মুি� পােব না হেল তােক ব�ী থাকেত হেব। লাউেসন সুির�ার ধাঁধাঁর 

সমাধান করেত না �পের সুির�ার হােত ব�ী হন। এরপ লাউেসন ধম�ঠাকুেরর কৃপায় 

হনুমােনর সাহােয� সুির�ার ধাঁধারঁ �ে�র উ�র িদেয় ব�ন �থেক মুি� লাভ কেরন। 

সুির�া লাউেসেনর এই কােজও জন� অপমািনত �বাধ কেরন। এরপর লাউেসন ও কপূ�র 
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�গালাহাত পিরত�াগ কের �গৗেড়র উে�েশ� যা�া কেরন এবং ঘনরাম এখােনই �গালাহাট 

পালা সমা� কেরন। 

  �গালাহাট �থেক লাউেসন ও কপূ�র রমিত নগের এেস �েবশ কেরন। রমিত 

নগের তারা লাউদে�র বািড়েত আ�য় �নন। লাউদ� লাউেসেনর ফলায় মহামেদর ছিব 

�দখেত �পেয় িতিন ধারণ কেরন তারা মহামেদর ভািগেনয়। এিদেক মহামদ যখন জানেত 

পােরন লাউদে�র বািড়েত দুজন পু�ষ আ�য় িনেয়েছন, তখন মহামদ �ঘাষনা কেরন 

ভনেদশী পু�ষেক আ�য় িদেল তােক শাি� �দওয়া হেব। একথা �েন লাউেসন ও কপূ�র 

লাউদে�র বািড় �থেক িবদায় িনেয় গাছতলায় এেস আ�য় �নন। এিদেক মহামদ ষড়য� 

কের �কাটালেক িদেয় লাউেসেনর কােছ একিট হািত �বঁেধ �রেখ আসেত বেলন �চার 

অপবােদ লাউেসনেক শাি� �দওয়ার জন�। ই�জাল �কাটাল লাউেসনেক হািত চুিরর দােয় 

ধরেত �গেল কপূ�র ভেয় পািলেয় যায়। িক� �কাটাল লাউেসনেক ব�ী কের তার উপর 

অত�াচার করেত থােকন – 

“�সেনর উপর িকল পেড় দুমদুম। 

নািথ �নাথা িকল �তঁা �ঠ�া নিড় �ড়া।। 

অন� কার হেল হাড় হেয় �যত �ঁড়া।”৩১ 

লাউেসন ই�জাল �কাটালেক বার বার বলেত লাগেলন �য �স হািত চুির কেরিন, তথািপ 

�কাটাল লাউেসেনর উপর �বল অত�াচার করেত থােকন। লাউেসন মুি� পাওয়ার জন� 

ধম�ঠাকুেরর �াথ�না কেরন। ধম�ঠাকুর তখন লাউেসনেক বাঁচােনার জন� হনুমানেক িনেদ�শ 

�দন লাউেসনেক িগেয় মু� করেত। হনুমান রােত রাজােক �ে� �দখা িদেল রাজা পর 

িদন লাউেসনেক মুি� �দন ব�ী অব�া �থেক। িক� মহামদ তখন চ�া� কের বেলন 

হািতর সে� যু� কের লাউেসনেক তার বীর� �িত�া করেত। লাউেসন যুে� হািতেক 

�বাধ করেল মহামদ তখন অন� চাল �চেল বেলন হািতেক জীিবত কের তুলেত। লাউেসন 

তখন হািতেক পুন��ীিবত কেরন। রাজা �গৗেড়�র লাউেসনেক ময়নার অিধপিত কের 

পাঠােলন এবং কপূ�র হেলন পা�। লাউেসন তখন তখন কালুেডামেক সে� িনেয় ময়নায় 

িফের এেল পালা সমা� হয়। 

মহামেদর অত�াচােরর বণ�না িদেয় কাঙুর যা�া পালা �� হয়। পা� মহামেদর 

অত�াচাের �গৗেড়র �জারা সবাই অন�� পািলেয় যাে�ন। মহামদ অধেম�র রাজ� �িত�া 

কেরেছ, িমথ�া অপবাদ িদেয় ঘরবািড় লুট কেরেছ, রাজকর বািড়েয় িদেয়েছ। এককথায় 

মহামেদর অত�াচাের রােজ�র �জারা সকেলই অিত� হেয় উেঠেছন। এই খবর রাজার 

কােছ �প�ছােল রাজা মহামদেক ব�ী কেরন। মহামদ তখন িবপেদ পেড় �দবী পাব�তীেক 
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আরাধনা কেরন এবং পাব�তীর ম�ণায় মহামদ গ�াধর ভাটেক িদেয় কাম�প রােজ� প� 

পাঠায় যােত কাম�প রাজ �গৗড় আ�মণ কেরন। ঘনরাম এখােনই পালা সমাি� 

ঘিটেয়েছন। 

কাম�প-যু� পালায় আমরা �দখেত পাই কাম�প রাজ যখন �রৗড় আ�মণ 

করেত আেসন তখন রাজা �গৗেড়�র মহামেদর শরণাপ� হন। মহামদ তখন চ�া� কের 

�গৗেড়�রেক বেলন লাউেসনেক প� িলখেত, যােত কের লাউেসন কাম�প রােজর সে� 

যু� করেত যায়। লাউেসন এরপর রাজার প� �পেয় কাম�প রােজর সে� যুে� অবতীণ� 

হন। কাম�প রােজর শি� পরী�ার জন� কালুেডাম ছ�েবেশ কাম�প িশিবের এেস 

�দেখন রাজা কাম�েপর অিধ�া�ী �দবীর পূজায় ব��। কালু �সই সময় রাজার 

অনুপি�িতেত �কাটােলর সে� যু� কেরন এবং �কাটালেক পরািজত কেরন। কাম�প রাজ 

এখবর �পেয় �সন� িবেয় যু� করেত এেল কালু রাজােক পরািজত কের �াউেসেনর 

স�ুেখ হািজর কেরন। লাউেসেনর সােথ রাজার সি� হল �য, রাজা তার কন�া কিল�ার 

সে� লাউেসেনর িবেয় �দেবন। লাউেসন তখন কিল�ােক িবেয় কের ময়নার উে�েশ� 

যা�া কেরন। পিথমেধ� লাউেসন বধ�মান রাজার কন�া িবমলা এবং ম�লেকােটর রাজকন�া 

অমলােক িবেয় কের ময়নায় িফের আসেল পালা সমা� হয়।  

ঘনরােমর কােব�র পরবত�ী পালা কানড়ার �য়�র পালা। এই পালািট নানা িদক 

�থেক ���পূণ�। লাউেসন িববােহর পর সংসার ধেম� মনেযাগ �দন। িক� লাউেসেনর 

�কৃত উে�শ� মেত�� ধম�ঠাকুেরর পূজা �চার করা, তা িতিন এেকবােরই ভুেল �গেলন। 

এই অব�ায় ধম�ঠাকুর হনুমানেক তার মেনর কথা বেলন। হনুমান ধম�ঠাকুরেক পরামশ� 

�দন �গৗেড় �েগ�র িবদ�াধরেক পাঠােনার জন�। �গ�িবদ�াধরী �গৗড়রাজসভায় িগেয় অ�ধ�ান 

করেল রাজা মদেন �মািহত হেলন এবং রাজা মন �থেক তার কামনার কথােক সিরেয় 

রাখেত না �পের মহামদেক িতিন িবেয়র কথা বেলন। িক� মহামদ বলেলন �য এর 

�থেকও সু�র �মেয়র সােথ রাজার িবেয় �দেবন। মহামদ বলেলন িতিন রাজার সােথ 

িসমূলািনবাসী হিরপাল রাজার �মেয় কানাড়ার সােথ তার িবেয় �দেবন। একথা �েন রাজা 

খুিশ হেয় ভাটেক িসমূলায় পাঠােলন। িক� কানাড়া বর স�েক� তথ� �জাগার কের ভােটর 

কথা িমথ�া �মািণত কেরন এবং ধুমসী দাসীর সাহােয� ভাটেক িনয�াতন করেলন – 

                     “কানড়া কেহন ভাল থাক �র ভ� ভাটা। 

                      আঁিখ ঠার িদেত দাসী িদল ঘাড় নাথা। 

                       িভজাল �ঘাড়ার মুেত মুড়াইল মাথা।। 

                      পাঁচ চুল�া কের িদল �পঁচ �গাটা দশ। 
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                      মুখ বুক বয়�া র� পেড় টস টস।।”৩২ 

ঘটক অপমািনত হেয় �গৗেড় িফের আসার পর সব �েন রাজা �ু� হেয় হিরপােলর 

িব�ে� যু�যা�া করেলন। রাজা হিরপাল এই �দেখ ভয় �পেয় কানড়ােক িববােহর কথা 

�বাঝােত লাগেলন। িক� কানয়াড় িববােহর কথায় িপতার সােথ িবেরািধতা কের বেলন – 

                          “উিচত বিলেত বাপা লাজ ভয় িক। 

                          �কান বুে� বুড়া বের িবলাইেব িঝ।। 

                          �কন কাঁচা কা�ন িমশােত চাও কাঁেচ। 

                          বড় ভােগ� ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁেচ।।”৩৩ 

কানড়া মেন মেন লাউেসনেক িনেজর পতী িহেসেব বরণ কেরেছন, �সকথাই বলেছন। 

কানড়া �দবী দুগ�ার ভ�, তাই �স এই িবপদ �থেক র�া পাওয়ার জন� �দবীর আরাধনা 

কেরেছন। �দবী কানড়ার আরাধনায় স�ষত হেয় একিট �লাহার গ�ার িদেলন এবং এও 

বলেলন এই গ�ার �য এক �কােপ কাটেত পারেব তােকই কানয়াড় িববাহ করেবন এই 

শত� থাকেব। আর এই গ�ার একমা� লাউেসনই কাটেত পারেব এই �ভেব কানয়াড় 

আ�� হেলন। এখােনই সমা� হয় কানড়া �য়�র পালা। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র পরবত�ী পালা কানড়ার িববাহ পালা। এই 

পালায় লাউেসেনর সে� কানড়ার িববােহর বণ�না কেরেছন কিব। এখােন �দখা যায় ধুমসী 

দাসী রাজা �গৗেড়�রেক বেলন �য একেকােপ �লৗহগ�ার কাটেত পারেল তেবই কানড়া 

তােক িববাহ করেবন। এই খবর �েন রাজা ভীত হেয় পেড়ন। িক� মহামদ রাজার 

মেনাবল বাড়ােনার �চ�া করেলও রাজা একেকােপ �লৗহগ�ার কাটেত ব�থ� হন – 

                        “না লােগ খাঁড়ার দাগ গ�ােরর গায়। 

                        বুড়া রাজা মূ��া হল উেঠ হায় হায়।।”৩৪ 

এরপর ধুমসী দাসী লাউেসনেক গ�ার কাঁটার জন� আ�ান জানােল লাউেসন একেকােপ 

�লৗহগ�ার ি�খি�ত কেরন। ধুমসী দাসী লাউেসেনর �লৗহগ�ার ি�খি�ত করার খবর 

কানড়ার কােছ �প�েছ �দন। এিদেক মহামদ িসমূলাগঢ় আ�মণ কেরন। কানড়া তখন 

�দবী ভবানীর শরণাপ� হেলন এবং �দবী তার অনুচরেদর িনেয় যুে� মহামদেক হািড়েয় 

জয়লাভ কেরন। লাউেসন �গৗেড়র �িতিনিধ িহেসেব কানয়াড়েক অনুেরাধ কেরন বৃ� 

�গৗেড়�রেক িববাহ করার জন�। তখন কানড়া বলেলন – 

                          “আমার �িত�া নাথ ঈ�রী সা�াৎ। 

                        �য জন হািনেব গ�ার �সই �াণনাথ।। 

                          যিদস�াৎ আপিন কেরছ এই ক��। 
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                        িববাহ করহ রায় র�া পাক ধ��।।”৩৫ 

লাউেসন তখন শত� �দন কানড়ােক এই বেল �য, যিদ কানড়া তােক যুে� পরািজত করেত 

পােরন তেব �স তােক িববাহ করেবন। কানড়া �দবী চবানীর �কৗশেল যুে� জয়লাভ 

কেরন এবং লাউেসেনর সে� িববাহ হয় তার। এভােবই পালা সমাি� ঘেটেছ। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর তার ধম�ম�ল কাব�েক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন িবিভ� পালা 

রচনার মধ� িদেয়। ঘনরােমর কােব� আমরা পরবত�ী �য পালািট �পেয়িছ তা মায়ামু� পালা 

নােম পিরিচত। এই পালায় আমরা মহামেদর কূটেকৗশেলর পিরচয় পাই। মহামদ 

র�াবতীেক পু�হীন করার জন� মেন মেন নানান ফ�ী এঁেটেছন, িতিন �গৗেড়শরকেক 

পরামশ� �দন লাউেসনেক িদেয় �ঢকুরগঢ় দখেলর জন� প� পাঠােত। ঘনরাম তার কােব� 

িলেখেছন – 

                      “পা� বেল �যেয় �য �ঢঁকুর গড় িজেন। 

                       না �দিখ এমন �লাক লাউেসন িবেন।।”৩৬ 

মহামদ লাউেসনেক �গৗেড় �ডেক পাঠােনার পরামশ� িদেল �গৗেড়�র ময়নায় প� িলেখ 

পাঠােলন ই�জালেক িদেয়। ই�জাল �গৗেড়র প� িনেয় ময়নায় �পৗছােল র�াবতী ও 

কণ�েসন উৎকি�ত হেয় ওেঠন। কারণ ইছাই কণ�েসেনর ছয়পু�েক যুে� �মের �ফেলিছল। 

িক� লাউেসন িপতা-মাতা ও তার �ীেদর কথা অমান� কের কালুেডামেক িনেয় ইছাইেয়র 

সােথ যু� করার জন� �ঢকুর গেঢ় এেস �পৗছান। ইছাইেয়র �সনাপিত িছেলন �লাহাটা 

বজ�র। �লাহাটার সােথ কালুেডােমর যু� বাঁেধ এবং �সই যুে� �লাহাটা মারা �গেল তার 

কাটা মু�ূ এেন লাউেসনেক �দন। এিদেক মহামদ চ�া� কের লাউেসেনর কাটামু�ুর 

আদেল মায়ামু�ূ �তির কের তা ময়নায় পািঠেয় �দন। লাউেসেনর মায়ামু� �দেখ র�াবতী 

িবলাপ করেত থােকন এবং লাউেসেনর �ীরা সকেল সহমৃতা হওয়ার জন� আেয়াজন 

করেলন – 

                     “অনল �ভজােয় কুে� �বেড় চাির সতী। 

                      �হনকােল উপনীত অিখেলর পিত।”৩৭ 

িক� এসমেয় ধম�ঠাকুেরর কৃপায় সম� ব�াপারিট সামেন আেস �য মায়ামু� লাউেসেনর 

নয়। এই খবের ময়নার সকেলই আ�� হয় এবং �সখােন আনে�র পিরেবশ সৃি� হয়। 

এিদেক লাউেসন ও কালু অজয় নদীর তীের উপি�ত হেয় অজয় নদীেক তু� করায় 

��ােধ নদী লাউেসনেক পাতােল �বঁেধ রাখেল �শেষ হনুমােনর সাহােয� লাউেসন মুি� 

লাভ কের। 
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 ইছাই �বাধ পালায় লাউেসন ও কালুেডাম অজয় নদী পার হেয় �ঢকুের �পৗছায়। 

�ঢকুের এেস কালুেডােমর সােথ ইছাইেয়র যু� বােধ এবং �সই যুে� কালু মৃত�ায় হেলন। 

যিদও ধেম�র কৃপায় কালু �ােণ �বঁেচ যান। ইছাই �ঘাষ িছেলন �দবী ভবানীর পরম ভ�। 

ইছাই লাউেসেনর সে� যুে� যাওয়ার আেগ �দবীর পুজায় বেসন; �দবী ইছাইেয়র 

আরাধনায় স�� হেয় তােক িতনিট বাণ িদেলন। এিদেক ইছাইেয়র সে� যুে� লাউেসন 

ইছাইেয়র মাথা �কেট �ফেল িদেলও তা পুণরায় �জারা �লেগ যায়। কারণ ইছাই �দবী 

ভবানীর বর�া� িছল। ইছাই �দবী ভবানীর বর�া� হওয়ায় ইছাইেক �বাধ করা স�ব 

নয়। তখন ম�না করা হল লাউেসন ইছাইেয়র মাথা কাটেল হনুমান তা িনেয় পাতােল 

�রেখ আসেবন। িক� �দবীর কৃপায় এবােরও ইছাই জীিবত হেয় ওেঠন। এিদেক �দবী 

ভবানী �িত�া করেলন িতিন লাউেসনেক হত�া করেবন। �দবীর এইকথা �েন �দবতারা 

লাউেসেনর মায়ামূিত� �তির কের �দবীেক িদেয় �বাধ কিরেয় �দবীর �িত�া র�া কেরন। 

�দবী লাউেসেনর ছায়ামূিত�েক বধ কের িফের �গেল লাউেসন ইছাইেক বধ কেরন। ধেম�র 

চরেণ ইছাইেয়র মাথা �রেখ তার মুি� ঘটােল পালা সমা� হয়। 

 ধম�ম�ল কােব�র লাউেসেনর বীর� �কােশর পিরচয় আমরা পাই ঘনরােমর 

অেঘারবাদল পালায়। মহামদ লাউেসেনর িবিভ� কােজ ঈষ�াি�ত হেয় মহামদ চ�া� 

করেলন এবং লাউেসনেক িবপেদ �ফলার জন� �গৗেড়�রেক িদেয় ধম�পুজার আেয়াজন 

করােলন। িক� ধম�ঠাকুর মহামেদর কূিটল চ�াে�র কথা বুঝেত �পের �দবরাজ ইে�র 

সহায়তায় �গৗেড় অকাল ঝড়-বৃি� করােলন। এরফেল �গৗেড়র সম� িকছু ডুেব �গেল 

�জারা সকেলই �গৗড় �ছেড় পালােত �� কেরন। �গৗেড়�র তখন িন�পায় হেয় 

মহামেদর সাহায� চাইেলন। মহামদ আবারও চ�া� কের লাউেসনেক িদেয় পি�েম উদয় 

করােত বেলন। লাউেসন এেত স�ত না হওয়ায় তােক ব�ী কের রাখা হয়। �শেষ 

র�াবতী ও কণ�েসন পি�ম উদেয়র �িত�িত �দওয়ায় লাউেসনেক মু� কের �দওয়া 

হয়। লাউেসন তখন হাকে� ধম�পুজা কের পি�েম-উদয় করােত যা�া কের। ঘনরােমর 

কােব� এখােনই পালা সমা� হয়। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র পি�ম উদয় আর� পালায় লাউেসন হাকে� 

�পৗেছ �সখােন ধেম�র �দহারা �দখেত পান। �সই �দহারার চারপােশর �বান �কেট ধেম�র 

গাজেনর উপেযাগী �ান কের �নন। সামুলা ধম�ঠাকুেরর পূজা করেত লাগেলন। এই সমেয় 

মহামদ আর এক ষড়য� করেলন। মহামদ লাউেসেনর অনুপি�িতেত িতিন ময়না লুঠ 

করার পিরক�পনা কের ময়না আ�মণ কেরন। পি�ম উদয় আর� পালা এখােনই সমা� 

হয়।  
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জাগরণ পালা ঘনরােমর কােব�র একিট ���পূণ� পালা। এই পালায় আমরা 

�দখেত পাই মহামদ ময়নার কাছাকািছ পু�মায় িশিবর �ফেলেছন। ই�জাল �কাটাল চর 

হেয় ময়নায় �গল। এিদেক ধম�ঠাকুর ময়নার িবপদ বুেঝ হনুমানেক আেদশ িদেলন 

কালুেক �� িদেত। কালু তখন লখাইেক ময়না র�ার ভার িদেয় িনেজ কালু �দবী 

পাব�তীর পুেজা করেত �গেলন। িক� কালু মাদকাস� হওয়ায় �দবী তােক অিভশাপ 

িদেলন। তেব লখাই �ডামিন �দবীর আরাধনা কের মহামদেক যুে� পরািজত কেরন। িকনু 

িমহািমদ পুনরায় যুে� এেস কালুর পু� সাকােক িনহত কেরন। মহামদ চ�া� �◌া কের 

কালুর ভাইেক িদেয় কালুর মাথা �কেট আনার কথা বেলন। িক� লখাই কালুর ভাইেক 

�বাধ কেরন। এরপর কিল�া মহামেদর সে� যু� কের পরা� হেয় আ�হত�া কেরন। 

তখন কানাড়া ময়না র�ার জন� �দবী পাব�তীর পূজা কের �দবীেক স�� কের মহামদেক 

পরা� কেরন এবং �দবীর কােছ কিল�ার �াণিভ�া চাইেলন – 

                 “কাঁিদয়া কানড়া ধের পা��তীর পা। 

                  পাটরাণী িদিদের িজয়ােয় �দও মা।।”৩৮ 

পাব�তী তখন কানড়ােক বেলন �য সংসাের সতীন না থাকাই �তা ভােলা, �কন �স তার 

�াণিভ�া চাইেছ। কানড়া তখন �দবীেক জানােলন �স িনেজর �ছাটেবােনর মেতাই মেন 

কেরন কিল�ােক। �দবী পাব�তী আেদশ িদেলন লাউেসন পি�ম উদয় কের িফের এেল 

তখন আর কােরা দুঃখ ক� থাকেব না, সবাই �বঁেচ উঠেব। জাগরণ পালা সমা� হয় 

এভােবই। 

 ঘনরােমর কােব� একিট ���পূণ� পালা হল পি�ম উদয় পালা। এই পালার মধ� 

িদেয়ই আমরা লাউেসেনর বীরে�র বা তার অসাধ�সাধেনর পিরচয় �পেয় থািক। লাউেসন 

ময়নায় আ�মেণর কথা �েন ব�াকুল হেয় উেঠন। লাউেসন ময়নায় িচিঠ পাঠােলন শাির-

�েকর মাধ�েম। কিল�ার মৃতু�র খবর �পেয় লাউেসন �শােক কাতর হেয় ওেঠন – 

“কিল�া মরণ �িন তনু হেলা �ভদ।। 

হাহাকার কের কাঁেদ লাউেসন রায়।”৩৯ 

িক� সামুলা লাউেসনেক বেলন �শােক ব�াকুল হেল তপস�ায় িব� ঘটেব। এই সময় মন 

শা� রাখেত হেব। সামুলা লাউেসনেক বেলন – 

“কমল সহ�দেল পূজ ধ��রােজ। 

আকুল অিখল পিত আিসেব অব�ােজ।।”৪০ 

সামুলা লাউেসনেক বেলন িশেবর মেধ�ই আেছ সহ�দল প�, তার ডাটা হল দুখািন হাত, 

�লামাবলী হল কমেলর কাটা। লাউেসন িনেজর মাথা �কেট পূজা করেল ধম�রাজ স�� 
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হেবন। লাউেসন তখন কেঠার তপস�া �� করেল এবং তার িনেজর �দহ নবখ� কের 

সাধনা করেত লাগেল ধম�রােজর আসন টেল উেঠ। তখন �দখা যায় – 

“ধ�ানবেল পদতেল বেল বীর হনু।। 

পি�ম উদয় আেশ হাকে� �সবায়। 

স�ী সেন হত�া হেলা লাউেসন রায়।।”৪১ 

লাউেসেনর কেঠার তপস�ায় ধম�ঠাকুর এনং অন�ান� �দবগণ হাকে� এেস উপি�ত হন 

এবং লাউেসেনর স�ুেখ �সখা িদেলন। লাউেসন তখন পি�েম উদেয়র বর �াথ�না 

কেরন। লাউেসন ধম�ঠাকুেরর বের পি�েম সূয� উদয় করােলন। এই ঘটনার সা�ী রইেলন 

হিরহর বােয়ন – 

“�সন সা�� কিরল বােয়ন হিরহের।”৪২ 

পি�েম উদেয়র পর লাউেসন িসমুলা এবং হিরহর বােয়নেক িনেয় �গৗেড় িফের এেলন। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র সব�েশষ পালা ‘�গ�ােরাহন পালা’। এই পালায় 

�দখা যায় লাউেসন পি�েম সূেয�াদয় ঘিটেয় �গৗেড় িফের এেস িসমুলার কথায় �থেম 

িপতা-মাতার সােথ �দখা কেরন। র�াবতী ও কণ�েসন লাউেসনেক �দেখ আনি�ত হেলন 

এবং লাউেসেনর িপতা-মাতা ব�ন মু� হেলন। িক� লাউেসেনর পি�ম উদেয়র কথা 

মহামদ অ�ীকার কেরন।লাউেসন তখন সা�ী হিরহর বােয়নেক ঘটনার কথা বলেত 

বেলন। িক� হিরহর মহামেদর ভেয় ও অথ�েলােভ বশীভূত হেলন। এিদেক হিরহেরর �ী 

িপতৃপু�েষর কােছ হিরহেরর িমথ�া সা�� �দওয়ার কথা বেলন। হিরহেরর �ী �ামীেক 

�বাঝােলন সত� সা�ী �দওয়ার জন�। রাজসভায় হরহেরর ডাক পড়েল ধেম�র কৃপায় 

হিরহর সত� কথা বেলন – 

“অ�ের জািনলা �ভু বাইিতর মিত। 

বাইিতর বদেন বসাল সর�তী।।”৪৩ 

হিরহর রাজসভায় সত� কথা বেলন। িক� মহামদ হিরহরেক �চার অপবাদ িদেয় মারেত 

�গেল হনুমােনর কৃপায় িতিন মু� হন। িক� মহামদ �দখেত �পল হিরহর শূেল চেড় মুি� 

�পেয় �েগ� চেল �গেলন। মহামদ তা �দেখ তার পু�েদর এক এক কের শূেল চড়ােত 

লাগেলন। িক� মহামেদর কূিটল মেনর জন� তারা এেক এেক সকেলই মারা যান। তেব 

�শষপয�� বংশর�ার তািগেদ র�াবতীর অনুেরােধ লাউেসন মহামেদর কিণ� পু�েক 

পুনরায় জীিবত কের �তােলন। মহামদ তার পােপর শাি� �পল, তার কু� �রাগ হল। 

এরপর লাউেসন ময়নায় িফের এেলন এবং ময়নার সকেলই ধম�ঠাকুেরর কৃপায় পুনরায় 
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সকেলই জীিবত হেয় উঠেলন। হনুমান লাউেসনেক �েগ� �যেত বলেলন। লাউেসন তখন 

কালুেডামেকও সে� িনেত চাইেলন – 

“�সন বেল বীর কালু চল �গ�বাস। 

কালু বেল যাই যিদ পাই মদ মাস।। 

�হথা �সথা �ক জােন অ�য় �গ� পদ। 

যথা পাই সদাই শূকরমাংস মদ।।”৪৪ 

লাউেসন তখন �েগ� চেল �গেলন এবং ঘনরাম তার ‘ধম�ম�ল’ কাব� সমা� কেরন 

এখােনই। ঘনরাম তার কাব�েক িবিভ� পালা সংঘটেনর মধ� িদেয় তার কাব� কািহনীেক 

এিগেয় িনেয় �গেছন। ধম�ম�ল কাব� ধারায় ঘনরামই িছেলন সব�ােপ�া িশি�ত, তা তার 

কািহনী পয�ােলাচনা করেলই �বাঝা যায়। ঘনরােমর ধম�ম�ল কাব�িট ধম�ম�ল কাব� ধারায় 

এক িবেশষ �ান অিধকার কের আেছ। 

ঘনরাম তারঁ কাব�েক িবিভ� নােম িচি�ত কেরেছন। কাব�নাম িহসােব ভিণতায় 

িতিন ‘ধম�স�ীত’, ‘ধম�কী��ন’, ‘ধম�ম�ল’, ‘ধম� ইিতহাস’, ‘মধুর ভারতী’, ‘অনািদম�ল’, 

‘ধম�রায়’, ‘অনািদস�ীত’ ইত�ািদ িবিভ� নাম ব�বহার কেরেছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর 

কােব�র ভিণতায় �য িবিভ� নােমর ব�বহার কেরেছন তার পিরচয় �মেল কাব� মেধ� – 

১) ‘ধম�স�ীত’ – 

      ক) “� ধম�স�ীত নােট ঘেট কড় ভর। 

         দােসর আশায় পুর আসর িভতর।।”৪৫ 

      খ) “�েবিশলা রাজধান   ি�জ কিবর� গায় 

                 অিভনব � ধম�স�ীত।”৪৬ 

      গ) “কিবর� ভেন ধ�� স�ীত রসাল।”৪৭ 

      ঘ) “ভেন ি�জ ঘনরাম �ধ��স�ীত।”৪৮ 

      ঙ) “�ধ�� স�ীত ি�জ ঘনরাম গায়।”৪৯ 

      চ) “�ধ��স�ীত ি�জ ঘনরােম ভেন।”৫০ 

২) ‘নূতনম�ল’ – 

             ক) “��পদ ভািব য�    ঘনরাম কিবর� 

                         নূতন ম�লরস গান।।”৫১ 

             খ) “নূতন ম�ল ি�জ কিবরে� গান।।”৫২ 

             গ) “নূতন ম�ল ি�জ কিবরে� গান 

                  মহারাজা কীি��চে� কিরয়া কল�ান।।”৫৩ 
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৩) ‘মধুর ম�ল’ – 

                “���পদারিবে� মেন কির ধ�ান। 

                 মধুর ম�ল ি�জ ঘনরােম গান।।”৫৪ 

৪) ‘�ধ��ম�ল’ – 

             ক) “এতবিল লাসেবেশ �দবসভা জায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৫ 

             খ) “এতদূের স�িত স�ীত পালা জায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৬ 

             গ) “হির��চরণসেরাজ কির ধ�ান। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।।”৫৭ 

             ঘ) “ি�জ ঘনরাম গান �ধ��ম�ল।।”৫৮ 

             ঙ)  “�ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৯ 

             চ) “�িন সিচি�ত �সন নািহ �দয় সায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৬০ 

             ছ) “�েন রাজা রাণীর নয়েন বেহ জল। 

                  ি�জ ঘনরাম গান �ধ��ম�ল।।”৬১ 

             জ) “মহারাজা কীি��চে� কিরয়া কল�াণ। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৬২ 

৫) ‘ধ��কী��ন’ – 

              ক) “�ধ��কী��ন ি�জ ঘনরাম ভেন।।”৬৩ 

              খ) “রাে�েত চাঁপাই �সবা �েন স��জন। 

                  এইখােন রিহলা �ধ��কী��ন।।”৬৪ 

              গ) “ঘনরাম গান সতী সীতার ন�ন। 

                   এ �বলার মত রেহ ধে��র কী��ন।।”৬৫ 

৬) ‘মধুর কী��ন’ – 

                  “ভেন ি�জ ঘনরাম মধুর কী��ন।।”৬৬ 

৭) ‘অনািদম�ল’ – 

                 ক) “এতদূের স�িত স�ীত পালা জায়। 

                      গায় ি�জ ঘনরাম অনািদম�ল।।”৬৭ 

                  খ) “গান ি�জ ঘনরাম অনািদম�ল। 
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                       িচি� মহারাজ কীি��চে�র কুশল।।”৬৮ 

 

৮) ‘ধ�� ইিতহাস’ – 

                 “ভািব ��পদ ছিব    ভেণ ঘনরাম কিব 

                         অিভনব ধ��ইিতহাস।।”৬৯   

 

সািহত� ও সমাজ ওতে�াত ভােব জিড়ত। রচিয়তা িনেজ সামািজক মানুষ বেল 

সামািজক িবষেয়র উপাদানেক উেপ�া করেত পােরনিন। ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কাব� 

মূলত ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চারক ম�লকাব� হেলও অ�াদশ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র 

সমাজ িচ� �সখােন �িতফিলত হেয়েছ। যিদও এই কােব� সমাজ িচ� স�ান করার একটু 

অসুিবধা আেছ। কারণ অেনকে�ে�ই সুখ-দুঃেখর বণ�নায় কিবর ক�না িমেশ যায়। এই 

ক�না �থেকই যথাথ� সামািজক �স�িট িনণ�য় করা িকছুটা দুঃসাধ� বেট, তবুও কিব তাঁর 

বা�ব অিভ�তার �িতফলন ঘটােত �ভােলনিন। 

ধম�ঠাকুর ও তারঁ পূজা �চার প�িতর লে��ই ধম�ম�ল কাব� রিচত। �চিলত 

‘মনসাম�ল’ ও ‘চ�ীম�ল’ কােব�র কািহনী অেপ�া এই কােব�র কািহনী িবশাল এবং 

ব�াপক। উে�িখত দুিট ম�লকােব� িবেশষ অ�ল, িবেশষ �গা�ী জীবেনর ইিতহাস বিণ�ত 

�ণই। িক� ধম�ম�ল কােব�র কািহনী কাঠােমা উপাদান িহসােব রাঢ় অ�েলর �ডাম, 

বাগদী, দুেল ইত�ািদ অ��জ ��ণীর জীবন কথােক �হণ করা হেয়েছ। ধম�ঠাকুেরর মিহমা 

�চার এই কােব�র �ধান উে�শ� হেলও মধ�যুেগর �রামাে�র মত এর মূল ব�ব� হল 

যু�-িব�হ ও বীররস এবং ধম�ঠাকুেরর পূজায যারা িনেয়ািজত তারা সকেলই রাঢ় 

অ�েলর �া�ণ। তারা রাঢ় অ�েলর অ��জ ��ণীর মানুষ। এই অ��জ ��িণর �দবতা 

ধম�ঠাকুেরর মাহা� রচনাই কােব� তুেল ধরা হেয়েছ। 

ধম�ম�েলর কিব ঘনরাম চ�বত�ী িনেজ রাঢ় অ�েলর মানুষ। িতিন তারঁ কােব� 

রাঢ়ভূিমর অবলু� ইিতহাসেক তুেল ধেরেছন। তেব এটা িঠক �য, পু�ানু�ািহতার ফেল 

পা�-পা�ীেদর আচরণ, রীিতনীিত ও সামািজক �বিশ�� রাঢ় অ�েলর �বিশে��র মেধ� 

সীমাব� রেয়েছ। তাই কাব�িটেক ‘National Epic of Rarha’ বলা হেয় থােক। তেব 

ধম�ম�ল কাব� কািহনীেত পুরাণ এবং রাঢ়অ�েলর �লাক�িতর িম�ণ ঘেটেছ। তেব 

�কাথাও �কাথাও ঐিতহািসক সত�তাও �িতফিলত হেয়েছ। �যমন �গৗেড়�েরর শ�ালক 

মহামদ রাজ� শাসেনর সেব�সব�া হেয় ভািগনা লাউেসেনর উপর �বল অত�াচার �� কের। 

এই ঘটনার আংিশক সত�তা আেছ। যিদ এ কািহনী সত� হয় তাহেল ধম�ম�েলর 
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কািহনীেক �ধু রাঢ়অ�েলর মেধ� সীমাব� রাখা যায় না। কারন লাউেসনেক অবল�ন 

কের �য কািহনী গেড় উেঠেছ তা পুেরাপুির রাঢ় অ�েল সীমাব� নয়, তা কাম�প �থেক 

কিপলমুিনর আ�ম পয�� িব�ৃত। �া�ণ ও অিভজাত সমােজ ধম�ঠাকুেরর উপাসনা �তমন 

�ভাব �দখা যায় না। ধম�ঠাকুর �ডােমেদর ঠাকুর বেল পিরিচত। 

ঘনরাম যখন ধম�ম�ল কাব� �লেখন তখন বাংলার শাসন কত�া িছেলন মুিশ�দকুিল 

খা।ঁ এই সময় স�েক� নানান িবতক� আেছ। অেনেকই মেন কেরন জিমদার, ইজারাদার 

�থার জন� �জােদর দুঃসহ দািরে�� িদন কাটােত হত। িক� মুিশ�দকুিল �য রাজ� 

ব�ব�ায় চালু কেরিছেলন �সখােন সরকােরর আয় বাড়েলও �জােদর উপর অত�াচার না 

করা হেলও, জিমদাররা তােদর িঠক কের �দওয়া কড় না িদেত পারেল অত�াচার করত। 

এই সময় �দেশর সামি�ক অথ�ৈনিতক ব�ব�ার �কান অবনিত ঘেটিন। বরং ঐিতহািসকরা 

বেলেছন ঘনরাম চ�বত�ীর সময়কােল বাংলােদেশর মেধ� অিবি�� শাি� ও সমৃি� �দখা 

�গেছ। তাই ঘনরােমর কােব� মহামেদর অত�াচাের ফেল �জারা �য দুঃখ দূদ�শার মেধ� 

িদন কািটেয়েছ তা পূব�ত�ীকােলর, �কননা �সখােন ইজারার উে�খ আেছ। এই ইজারা �থা 

ঘনরােমর কাব� �লখার আেগ �থেকই �চিলত িছল। 

ঘনরাম তাঁর কােব� �জােদর উপর হওয়া অত�াচােরর ছিব তুেল ধেরেছন। �সখােন 

�ানীয় শাসকরাই িছেলন অত�াচারী। িমথ�া অপবাদ িদেয় ঘর বািড় লুঠ করা হত। অসৎ 

ব�ি� �মতাশালী হেতন, আর সৎ ব�ি� লাি�ত হেতন। �া�ণ �ব�ব ইত�ািদ সাধু 

মানুেষরা নানা িদক �থেক লাি�ত হেতন। ফেল রাজার অত�াচাের �জারা �দশ ত�াগ 

করত। ‘কাঙুর যা�া পালা’ �থেক এর উদাহরণ �দওয়া �যেত পাের – 

“�কবা আেছ অিখেল এমন অিবচাির। 

িমছা অপবাদ িদয়া লুেট ঘর �াির।। 

অসেত আআদর িনত� সেতর ক�ক। 

স�ন জনাের পীড়া �ঠকাইয়া ঠক।।”৭০ 

িক� এই দুঃেখর কথা রাজার পািরষদেদর ভেয় �কউ রাজােক জানােতা না। তাই 

ধম�ম�ল কােব� রাজা যখন মহামেদর কাছ �থেক �জােদর অব�া জানেত �চেয়েছন, তখন 

একজন �জা রােজ�র আসল দুরব�ার কথা জািনেয় �দয়। এই ছিবিটর মেধ� অথ�ৈনিতক 

নয়, রাজৈনিতক দুরব�ার ইি�ত আেছ। ‘�গ�ােরাহন’ পালায় কিলযুেগ িক�প দুরব�া হেব 

তার বন�নার মেধ� সমসামিয়ক যুেগর িচ� ফুেট উেঠ। সাধারন মানুেষর মেধ� ধেম�র 

সাধনা িছল না। ব�ি�গত সুখ, লালসােক পিরতৃ� করাই িছল মানুেষর একমা� ল��। 

ফেল সমােজর মেধ� ব�ি�র কামনা, বাসনা ধম�ীয় আবরেন �কািশত হত। এই সত� 
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�মাণ কের �য, ঘনরােমর সময়কােল বাংলােদেশ একটা সামািজক ও �নিতক অব�য় 

এেসিছল। �লখক মেন কেরেছন �ব�ব ধম� দশ�ন উপলি�র �ারা কল�ান ঘটেত পাের। 

িক� �সখােনও মানুষ ধম�েক িনেজর �ােথ� ব�বহার কেরেছ। মধ�যুেগ বাংলােদেশ �ব�ব 

ও শা�ধম� �মিশত �সািরত হি�ল। �া�ন� ধম� সমােজ অিভজাত মানুেষর আ�য় 

হেলও সাধারণ মানুষ �ব�ব ও শা�ধম�েক �হণ করত। িক� একিট ধম� পরবত�ীকােল 

নানান রীিত নীিতর মেধ� মানুেষর কল�ান আর করেত পাের না। �ব�ব অ শা�ধম� ধীের 

ধীের মানুেষর ব�ি�গত �ােথ�র ধেম� পিরণত হেয়িছল। অতএব ধেম�র মেধ� সংকীণ�তা 

এেসিছল। �কান �কান ��ে� উ�ৃ�লা �দখা িদেয়িছল। মানুেষর মেধ� অথ� এবং কামনা 

সবেচেয় �বশী ��� �পেয়িছল। এমনিক �া�ণ� ধেম�র মেধ�ও আচার অনু�ােন ব�ি�গত 

লােভর �চ�া করা হত। ধম� এখােন মানুষেক মুি� িদত না বরং অেথ�র িশকেল ব�ী 

করত। 

ঘনরােমর কােব� নগর প�েনর বণ�না আেছ; �সখােন িবিভ� �পশার, িবিভ� 

জােতর মানুেষর কথা বলা হেয়েছ। এমনিক যুে�র বাজনা বাজােনার জন� িকরাত এবং 

রাজপুরী র�ার জন� অন�ান� উপজািতর কথাও বলা হেয়েছ। মুকু� চ�বত�ীর ‘চ�ীম�ল’ 

কােব�র মেতা এখােনও নগের যু� পটু বীর মুসলমােনরা বসিত �াপন কেরেছ। িক� 

ঘনরাম বেলেছন মুসলমােনরা সামান� খাদ� �পেলও তা িনেজেদর মেধ� ভাগ কের খায়। 

অথচ যুে�র সময় এই �াতৃে�র নীিত ভুেল যায়। তেব িহ�ু-মুসিলম িবেরােধর �কান ছিব 

ঘনরােমর কােব� পাওয়া যায় না।কিব বেলেছন – 

                “পাইয়া ময�াদা    কত মীরজাদা 

                        �সয়দ পাঠান কত।”৭১ 

মধ�যুেগ বাংলার ম�লকাব� ধারার সমাজ-সং�ৃিতর িনিরেখ উে�খেযাগ� 

ধম�ম�লকাব�। ধম� িনর�েনর �পকে� �যমন স�� ধম� ও �পৗরািনক �লৗিকক িবিভ� �দব 

ক�না িমেশ �গেছ �তমিন স�� ধম� সম�েয়র �য়াসও আমরা ল�� কির। কিব ঘনরাম 

চ�বত�ী তাঁর ‘�ধ��ম�ল’ কােব�র ��েত ধম� িনর�েনর সে� অন�ান� সকল �দব-�দবীর 

ব�না কের স�দায়গত সম�েয়র পিরচয় িদেয়েছন। �থম �েগ�র �াপনা পালায় গেণশ 

ব�না, শি�র ব�না, ল�ীর ব�না, সর�তী ব�না, �যাগাদ�ার ব�নার মধ� িদেয় 

গীতার� কেরেছন। �রামকৃে�র জগতখ�াত উি� ‘যতমত ততপথ’ – এর সহনশীলতা 

�দখেত পাই কিবেদর সকল ধম�েক ��ার মধ� িদেয়। অন� ধেম�র �িত তারা িছেলন 

সমান ��াশীল। হাকে� পি�ম উদেয়র জন� ধম�রাজপুজা স�াদনকােল িবিভ� তীথ� 

�ান দশ�েনর �সে�ও ধম� সম�য় ও উদারতার পিরচয় িদেয়েছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর 
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কােব� ‘�গৗড়যা�া পালা’য় অন�ান� �দবেদবী পুরাণ �সে�র �সে� পীেরর চরণ ব�না 

কেরেছন – 

“প�মা প�াৎ কির কালীঘাট পায়।। 

অিবলে� �মাকােম �মাকােম যুবরাজ। 

লঘুগিত �েবশ কিরল জানাবাজ।। 

�িরেক�র পার হেয় পীেরর চেণ। 

�সলাম কিরেয় �েবিশল উচালেন।। 

রািখয়া মগলমাির প�ােত অিথলা। 

�সয়দ �মাকােম আিস �সন উ�িরলা।।”৭২ 

লাউেসেনর হাক� যা�া ও �গৗেড় �ত�াবত�ন কােল বাংলার িবিভ� �ােনর �যমন – কিপল 

মুিনর আ�ম, কালীঘাট, স��াম, অি�কাঘাট, নব�ীপ, কােটায়া �ভৃিত �ােনর নাম উেঠ 

এেসেছ। এইসব তীথ�ে�ে�র বণ�না করা হেয়েছ। নব�ীপ বণ�না কােল কিব ঘনরােমর 

�লখায় �দখা যায় সব�জীেব �য �কাল িদেয়িছেলন �সই �চতন�েদবেক দয়ার ঠাকুর আখ�া 

িদেয়েছন – 

“অনুপম সুঠাম স�ুেখ নব�ীপ।। 

খামুলা বেলন বাছা এই মহা�ােন। 

যায় স�ী জঠের জি�ল ভগবান।। 

ভ��পী  সংসাের স��াসী চুরামিণ। 

সব�জীেব সমভাব �ভদ নািহ গা�।। 

কিলকাল-সেপ�র কিরেত দপ�চুর। 

জি�ল �চতন�চ� দয়ার ঠাকুর।।”৭৩ 

-- ব� �দশ ছািড়েয় কাশী, �য়াগ, মথুরা, হির�ার ও �শেষ হাকে� পি�ম উদয় িদেন 

লাউেসন  

এছাড়া রােমর �সতুব�ন, পিরিচত নদ-নদীর বণ�না কের কিব �যমন ধম� সম�েয়র পিরচয় 

িদেয়েছন, �তমিন ইিতহাসেবাধ ও �ভৗেগািলক দৃি�ভি�র িনদশ�ন �রেখ �গেছন। 

 মধ�যুেগ সমাজ ব�ব�ায় সামািজক ও পািরবািরক মানুেষর মেধ� স�েক�র একিট 

�যাগসূ� বত�মান। সািহত� সমােজর দপ�ন – �স কারেনই সািহেত� সমাজ জীবেনর 

�িতফলন অবশ��াবী। ঘনরাম চ�বত�ীর সমাজ িচ� আেলাচনা �সে� বলা যায় – 

�লখকগণ সামািজক মানুষ বেলই সমাজৈচতেন�র �কাশ ঘেট সািহেত�। এই কারেনই 

সািহত�েক ‘criticism of life’ বলা হয়। ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ ধম�ম�ল কােব� রাঢ় 
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বাংলার বৃহৎ সমাজেক �প িদেয়েছন। স�দশ শতেকর সমকালীন সমাজ ইিতহােসর 

পিরচয় এই কােব� �িতফিলত হেয়েছ। কিব কখন কখন ক�নার জগেত চেল �গেলও 

�সই fantacy-র জগৎ �থেক বা�েবর জগেত িবচরন কেরেছন অিধকাংশ ��ে�ই। 

ধম�ম�েলর নানা অেলৗিকক কািহিনর মেধ�ও কিব তার বা�ব �বাধ হারানিন। তাই 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কাব�িট অ�াদশ শতেকর সমাজ কথার মূল�বান দিলল হেয় উেঠেছ। 

 ম�লকােব� তৎকালীন সমােজর িবিভ� রীিত-নীিত, আচার-আচরন, সং�ার-িব�াস 

িব��তার সে� তুেল ধেরেছন ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কােব�। সমােজর রাজরাজরা �থেক 

�� কের মধ�িব� অ��জ সমােজর মানুেষর চলমান জীবেনর ছিব ফুেট উেঠেছ। 

তৎকালীন সমাজেক জানেত বুঝেত �গেল ম�লকােব�র কিবেদর অবদান অ�ীকার করা 

যায় না। জ� �থেক �� কের মৃতু� পয�� মানুষেক িনেয় িবিভ� সামািজক আচার, রীিত-

নীিত বত�মান। �যমন – জ� স�া�, গভ�াব�ায় সাধভ�ণ, জাতকম�, ষ�ীপুজা, অ��াশন 

নানািবধ রীিত-নীিত ল� করা যায়। �বণু রােয়র প�ী ম�রার স�ান স�বার বণ�না 

িদেয়েছন ঘনরাম – 

“ঋমতী আিছলা ম�রা সীমি�নী। 

তার গেভ� জ� িনল ইে�র নাচনী।। 

কানাকািন জানাজািন দুই চাির মােস। 

�সাহােগ সু�রী সাধ খায় অিভলােষ। 

দশমােস �সিবল দুিহতা পি�নী। 

অ�কার ঘের �যন জেল ফিণমনী।।”৭৪ 

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

ঘনরােমর কােব�। র�াবতী জ��হন কােল রাজারানীর ও অন�ন�েদর আনে�র উে�েখর 

পিরচয়ও আমরা ধম�ম�ল কােব� �পেয়িছ। কন�াস�ান ও পু�স�ান সমান আনে�র এবং 

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

“যেতক যেতক জাত কের এেক এেক। 

ষ� িদেন তু� কের �দবী ষ�ী মােক।। 

িদেন িদেন বােড় �যন ��প� শশী। 

আনে� িব�ল �দিখ ম�রা �পসী।। 

রি�ল সবার িচ� �দিখও শা�মিত। 

অেতব আনে� নাম থুইল র�াবতী।। 

িতন মােস �কােল বুেল সবাকার বােস। 
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সােধ অ��াশন করাল সাতমােস।।”৭৫ 

এছাড়া সাতমােস অ��াশেনর পিরচয়ও িদেয়েছন ঘনরাম তার কােব� এবং িশ�র যে�র 

িবষয়িটও �বশ অনুপু� –- 

“হিরেষ হির�া �তল মাখান ম�রা। 

িদেন িদেন র�াবতী অিত মেনাহরা।।”৭৬ 

হলুদ ও �তল মাখােনার মধ� িদেয় িশ�র য� �নওয়া হত, এই যে� �যসব সাম�ী ব�বহার 

হত তা সবই �াকৃিতক ও আয়ূেব�দ শা�স�ত। 

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

দরদী  

কিব মেনর �কােন উেঠ এেসেছ মাতৃজািতর �িত স�ান �দশ�ন ও সহানুভূিত। গভ�াব�ায় 

নারীর অনুপু� বণ�না উেঠ এেসেছ ঘনরােমর কােব�। িতন মােস শরীেরর �কমন �কমন 

অব�া, ঘুম ঘুম ভাব, মুেখ �কান খাবার �চী না হওয়ার কথা। ছমােস িশ�র পূণ� শরীেরর 

বণ�না এবং সাত মােস উেঠ এেসেছ সাধভ�েনর নানা বণ�না – 

“সাত মােস হইল জীেবর অিধ�ান। 

ধরণী-ম�েল ধিন ধম�েক �ধয়ান।। 

মহা পূেণ�াদয় হইল ময়না-ম�েল। 

ভাজা-ভীজা নানা �ব� ভুে� কূতুহেল।। 

অনে� অবিধ নাই ময়না নগের। 

সাদের সােধর �ব� এেস ঘের ঘের।। 

�ীর খ� ছান ননী িচিন চাঁপাকলা। 

পাঁচ িপঠা �চুর পােয়স পাতেখালা।। 

মজা ম�মান িমছির িমশাইয়া দই। 

কােছ বিস হিরেষ খাওয়ায় �কান সই।।”৭৭ 

অ�ম ও নবম মােস বার� গভ� ও ক�সাধ� �েমর উে�খ রেয়েছ। �সবেবদনার বণ�নায় 

কিব সমাজ �চতনার িদকিট তুেল ধেরেছন। �স সমেয় দাই িহসােব িপ� দাইেয়র 

অিভ�রতা সবার নজর কােড়, তার কম�কুশলতায় নবজাতক ও জনিন দুজেনই হেয় উেঠ 

সু� �াভািবক। পু� স�ান জ� �হন করার পর রাজা দান ধ�ান ব��েন আনে� িব�ল 

হেয় –   

                         “�ছদন কিরয়া নাড়ী     �ুরট পাট সাড়ী 

 ধা�ী পাইল কেতক স�ান 
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িচি�য়া পুে�র ��ম,      মহারাজ কত �হম, 

  দুঃখী ি�জ �দিখ িদল দান।।”৭৮ 

�ধু পিরবােরর মেধ�ই সীমাব� নয় , রােজ� রােজ� উপেঢৗকন পাঠােনার রীিতও �চিলত 

িছল। জননীেশৗচা� �থেক ষ�ীপুজার বণ�না ঘনরােমর কােব� এভােব পাওয়া যায় – 

“চােলর কািড়য়া খড় �ািলল আঁতুির। 

 �ঢঁিকশাল �ােরেত �ািপল ষ�ীবুিড়।। 

পাঁচিদন পাচুট�ায় �পায়ািতর �ান। 

ছয়িদেন ষােটরা কিরল সাবধান।। 

  আেটািদেন আটকলাই পূিজল �গামুিড়। 

 টাকা কিড় ছড়ােলা �ছল�ার �েরা�রী।। 

 ষ�ীপুজা �কল এক িবংশিত বাসের। 

      মাসাে� আঁতুিড় সমা� হল নাওয়া কের।।”৭৯ 

 এই সকল বণ�না সমাজ বা�বতার জীব� দিলল। সমােজ �ববািহক ��ে� িবিভ� 

আচার-অনু�ােনর তথ� উেঠ আেস। র�াবতীর িববাহ ধায� হওয়ার পর – 

“রাজপুের �লা�িল উ�াস বাজনা।। 

সিখগণ হিরেষ হির�া িদল গায়। 

সমাদের কন�া বের �ীর খ� খায়।। 

�ভিদেন �বনুরায় বেস অিধবােস। 

র�ার িববাহ গান ঘনরাম ভােষ।”৮০ 

 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। বরেক বরণ ও নান ম�লাচার, �লৗিকক আচার আমােদর দৃি� আকষ�ন কের – 

ক) “উ�াস বাজনা বােজ আসন উপের। 

শশীমুখী সকেল বিরেত এল বের।। 

�কান নব নাগরী লাবন� �দশ বই। 

       কপােল চ�ন িদেয় পােয় ঢােল দই।।”৮১ 

   খ) “মুেখ িদেয় তা�ুল �সেনর �সেক গাল। 

       সাতবার কিরল ঘুরােয় �হম থাল।।”৮২ 

গ) “বসেন বেরর মুখ ঢােক সব সখী।। 

     বের �দি�ন কন�া কয়ের সাতবার। 
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         দুজেন বদেল মালা পসািরয়া হাত।।”৮৩ 

 ঘ) “সায় হল স�দান ল�া ত�িজ দূর। 

      �সন িদল সীমি�নীর িসঁথায় িস�ুর।। 

  মাথায় বসন িদল, রতন �মৗড়লা। 

        �বেদর িবধােন িব� বাঁেধ গাঁটছাড়া।।”৮৪ 

 ঙ) “�বিদক �লৗিকক পব� সব কির সায়। 

          �সই রাে� রাজা তাের কিরল িবদায়।।”৮৫ 

সামািজক �ববািহক ��ে�  �বিদক ও �লৗিকক ি�য়া, বরযা�ীর আগমন, িববাহ �শেষ 

বর-কেন�র গমন। কিল�ার িববােহর ��ে�ও �বিদক িনয়ম মান� করা হেয়েছ। নান ধন 

র� িদেয় বড় ও কন�ােক িবদায় জানােনা এখনও বা�ব। র�াবতীর িববাহ অনু�ােন 

অন�ান� স�দােয়র সিঠক ভােব পিরচয় না �পেলও কিল�া-লাউেসেনর িববাহ অনু�ােন 

পিরবােরর সকেলর সে� অন�ান� অ��জ ��িণর সমাগেমর পিরচয় পাওয়া যায় – 

“নান ধেন �ডামগেণ কিরল �নহাল।।”৮৬ 

 কানাড়া-লাউেসেনর িববােহ িবিভ� বাজনা, �ভাজন রিসকতার সে� চতুে��ালার ব�বহার 

যুগ পিরেবেশ মািনেয় যায়। 

 

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

ব�েন আব�, কখেনা বা িশিথল, আবার বৃি�গত সং�ােম মুখর। �দখা যায় �কান �কান 

মানুষ মূল�েবাধ তথা মানবতােবােধর উ�তম িশখের, আবার �কউ �কউ অবনিমত 

মূল�েবােধর �লেন। �ামী-�ী, িপতা-পু�, �াতা-ভি�, মামা-ভাে�, মািলক-�িমক স�েক� 

কখেনা গভীর �দয়পােশ আব�, কখেনা সােপ-�নউেল। �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। �বণুয়ার ও ম�রার স�ক� িছল �াভািবক আনে�া�ল পিরবােরর 

অন�ান� ও সমতাে�র িনেয় সুেখর সংসার। দানী ধািম�ক �েপ �েন বীয�ব� িছেলন রাজা 

�গৗেড়�র – 

“কিলকােল কণ� �হন দান ক�ত�। 

িনত�দান অিখেল অ�য় অ�েম�।।”৮৭ 

�দেশর রাজা িশকাের �বেরােনার পেথ �সাম �ঘাষেক মুি� িদেয়েছ ও মহামদেক ভৎ�সনা 

কেরেছ তা – 
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“মহারাজা ময��াদা বাড়ােলা িদেন িদেন। 

�কান যু� কায�� নািহ �সাম �ঘাষ িবেন।।”৮৮ 

সখ�তার মধ� িদেয় উ� মানবতােবাধ �কাশ �পেয়েছ। অপরিদেক বৃ� �সাম �ঘাষ পু� 

ইছাইেক ‘ইরশািল’ (খাজনা) �দােনর জন� অনুেরাধও তােক বারবার সংযত থাকার 

পরামশ� কেরেছ। পু� ইছাই িনজ �তােপ নতুন �ঢকুর রাজ� গেড় সম� স�দায় ও 

বৃি�জীিব মানুষ বিসেয়, অজয়েক �া� সীমার �হরী �রেখ নগরায়েনর নব দৃ�া� 

গেড়েছন। �েঘাষীত �ঢকুেরর রাজা হেয় �গৗেড়�রেক খাজনা না িদেয় িবে�ােহ সািমল 

হেয়েছ। এখােন বে�র অখ� শি�র পিরবেত� আ�িলক শি�র �াদুভ�াব আমরা ল�� 

কির। 

 র�াবতীর িববাহ পালায় �গৗেড়�র িনজ শ�ািলকােক বৃ� কণ�েসেনর সে� িববাহ 

িদেয়েছন। কুলীন পা� িহসােব �স কােল বৃ� ব�ি�র সে� যুবতী কন�ার িববাহ �ডওয়াড় 

িড়টী িছল – 

“�মাের বেট িববাহ কিরেব মহীনাথ। 

এখন �তা বুড়া গােল �দিখ, দুিট দাঁত।।”৮৯ 

কন�া রািজ না থাকেলও পািরবািরক চােপ বৃ� বরেক িবেয় করেত বাধ� করা হেতা। এর 

সে� �স��েম বেল রাখা �েয়াজন তৎকােল সমােজ একিট দুিট নয় অিধক িববাহ রীিত 

�য চালু িছল লাউেসন তার দৃ�া�। মহামেদর মেতা খল চির� বাংলা সািহেত� দূল�ভ, তার 

একিট কথায় ভ�ী র�াবতী ও লাউেসন স�েক� তার মেনাভাব ব�� – 

“সবংেশ কিরেত �ংস কংস�পী আিম।। 

এেতা বিল মহাপা� মুচিড়েছ দািড়।”৯০ 

সম� কাব� জুের মহামেদর চািরি�ক �লন �চােখ পেড়। কণ�েসন �ী র�াবতীেক �ােনর 

�থেকও ি�য় কের �রেখেছ – 

“িবধাতা ফিকর �মাের কেরিছল �ায়। 

পুনরিপ মায়াজােল তুিম হেল তায়।।”৯১ 

‘বৃ�স� ভায�া’ – �াণি�য় �তা হেবই। রানীেক �লােক পু�হীনতার জন� িবিভ� কটূকথা 

�িনেয় যায়। সমােজ বংশ র�ােথ� পুে�র ভূিমকা িবেশষ িছল তা জানা যায় ঘনরােমর 

কাব� �থেক – 

“পু� িবনা িপ�বাদ �ধান তপ�ণ।। 

জীবন িবফল যার পু� নাই রায়। 

আঁটকুড়া �লােক বেল মুখ নািহ চায়।। 
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সংসার স�দ সুখ সফল িবফল।”৯২ 

‘হির�� পালা’য় ধেম�র উপাসক হির�ে�র কািহনী র�াবতীর �মুেখ �নেত �নেত কণ� 

�সেনর আকুলতা – 

“�িন �সন সিব�েয় সুধান আবার। 

কহ ি�য়া িক�প হইল ভােগ� তার।।”৯৩ 

ি�য় র�াবতীর �িত তার িব�াস ও ভােলাবাসার সেব�া�ম �কাশ। ইে�েমেট ও তার 

সহেযাগীেদর �ারা িশ� লাউেসনেক িসঁদ �কেট চুির কের িনেয় �গেল র�াবতী ও 

কণ�েসেনর হাহাকার স�ােনর �িত িপতা-মাতার গভীর টান �য কতটা তা পির�ুট হয় 

ঘনরােমর �লখিণেত – 

“��পা কালা হল রানী বুক নািহ বাে�। 

ব�াকুলী আদুরচূিল �শাকাকুিল কাে�।। 

পিড়য়া �ামীর পায় বেল নাথ �হ। 

িহয়ার পুতুিল �মার হের িনল �ক।।”৯৪ 

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

পেড়িন। সমােজ দু�মিত মানুেষর �ারা িন�ে�িণর মানুষেদর উপর য�ত� আ�মণ 

স�ানহািন আমােদর সামেন উেঠ এেসেছ। পু� লাউেসন জ�ােল সবাইেক খুিশ করার 

জন� দান-ধ�ান করা হয়, �সখােন �ধাপা-নািপত বাদ যায়িন। মহামদ তােদর উপর 

অত�াচার কেরেছ – 

“দড় দড় �কুম কিরল হাত �নেড়।। 

�যমত ঠাকুর তার নফর �তমিত। 

�ধেয় �ধাবা নািপেত ধিরল শী�গিত।। 

লািথ চড় �রা িকল িদয়া ঘাড়-ধা�া। 

�কেড় লয় নগদ িজিনষ িসিক টাকা।।”৯৫ 

রাঢ় বাংলায় মহামেদর মেতা ধিনকে�িণর মানুষেদর অত�াচার সাধারন মানুষেক 

যারপরনাই উৎপীিড়ত করেছ। মুকু� চ�বত�ীর ‘চ�ীম�ল কােব�ও এই একই দৃশ� বা 

�লাক ঠকােনার পিরচয় আমরা �পেয়িছ – 

“মােপ �কােণ িদয়া দড়া    পেণর কাঠায় কুড়া 

নািহ �শােন �জার �গাহাির 

�পা�ার হইল যম,         টাকায় আড়াই আনা কম 

পাই লভ� লয় িদন �িত।।”৯৬ 
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 ‘ফলা িনম�াণ পালা’য় কম�ী অথ�াৎ কম�কার �গ�বৃ� গৃেহ িনেয় এেস চার খ� কেরও 

িকছু করেত পােরিন, তখন পিরবােরর অন�ান�েদর সাহােয�র জন� – 

“িপতা, পু� আপিন ওপর ভাই িতেন। 

সূতা ধির অসাধ� বুিঝল সারা িদেন।।”৯৭ 

মা স�ানেক কােছই রাখেত চায় তা শা� পদাবলী ও �ব�ব পদাবলীেত লভ�। ঘনরােমর 

ধম�ম�ল কােব� র�াবতী পু� লাউেসনেক �গৗেড় �যেত িনেষধ কেরেছ। তার স�ান ��হ 

বুভু� �দয় বেল ওেঠ – 

“রাণী বেল ওের বাপু লাউেসন রায়। 

না যাও না যাও �ছেড় অভা�নী মায়।। 

না �দিখেল িতেল িতেল তমা হই হারা। 

পরাণ পুতুিল তুিম �লাচেনর তারা।।”৯৮ 

 পরেক আপন কের �নওয়ার ও রাজ�পট শাসেনর ��ে� �য বৃহৎ ভূিমকা তা 

লাউেসন বুঝেত �পেরিছল। �গৗড় যা�া কােল পেথ হিরদাস তা�ুিলর সােথ �দখা হেল – 

“এস মহাশয় আিজ আ�ার মি�ের।। 

উপযু� কাল, তায় বুিঝ পুন�বাণ। 

ভাল ভায়া চল বিল কিরল পয়াণ।।”৯৯ 

িনজ গৃেহ পিরবাের সবার সে� বাঙালীর িচর�ন স�েক�র �কাশ ঘেট ঘনরােমর কােব�– 

“এত �িন লাউেসন আনে� িবেভাল। 

�ম�-ভােব তামুিল তনেয় িদল �কাল।। 

�ন ব�ু এেদেশ তুিম আ�ার সখা। 

যাতায়ােত এখােন আ�ার পােব �দখা।।”১০০ 

রামায়েণ রােমর সে� �যমন �হক চ�ােলর সুস�ক� গেড় উেঠিছল, এখােনও – 

“�হক চ�াল সে� পেথ হেলা �মলা।”৮৫ 

পেথ যা�াকােল কামদল �বাধ, �গালাহাট, জামিতনগর পার হওয়ার পর কম�কার 

লাউদে�র সে� সা�াৎ পব�িট অিত মেনারম ভােব �দখা িদেয়েছ ঘনরােমর কােব� – 

“�িন কম�কার কেহ কির �যাড় কর।। 

আিম পিরচয় কির �ন সুমহ�। 

কম�কার কূেল জ� নাম লাউদ�।। 

এেতা �িন িমতা বিল রায় িদল �কাল। 

নত হেয় কহ দ� আনে� িবেভাল।।”১০১ 
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লাউদে�র সে� সখ�তার পর তার গৃেহ অিতিথ র�া কেরেছ। অিতিথ �সবার জন� 

লাউদ�েক মহামেদর হােত চরম লাি�ত হেত হেয়েছ। িমথ�া অপবাদ িনেয়ও সত� �থেক 

িবচিলত হয়িন �স। রমিত নগের এেস মহাবীর কালুেডােমর সােথ পিরচয় সািধত হল। 

কালুেডামই পরবত�ীকােল লাউেসেনর �সনাপিত পেদ �লািভিষ� হয়। �ধু কািলেডাম নয় 

তার সে� �তর ঘর �ডামেদর পি�ম ময়নায় �ান িদেয়েছ। কালুেডাম ও লখাই �ডাম 

দুজেনই �ডামজািতর মিহমা উ�ল কেরেছ। ময়নাগড় 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 মায়ামমতার কথা 

আমােদর পিরবার-পিরজনেদর কথা �রণ কিরেয় �দয়। লখাই, শাক-�কার �িত ��হ, 

শাকা-�েকার �াতৃে�র ব�ন, শাকােক ময়ূরার �দশ র�ােথ� যুে� যাওয়ার িনেদ�শ 

আমােদর উ�ীিবত কের। জািতগত ভাই, কা�ার চািরি�ক �লন – আমােদর পীড়া �দয়। 

মহামেদর রাজাহীন রােজ� আ�মণ ও নারীজািতর সে� অসম যু� তার হীন চির� 

িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। 

 ভাে� লাউেসেনর �িত বার বার চ�া� ও �গৗেড়�রেক ভুল বুিঝেয় �মতা 

কুি�গত করার �য়াস তার চির�েক কলি�ত কের তুেলেছ। তার জীবেন সেত�র �কান 

মূল� �নই, মানুেষর জন� �নই সহানুভূিত, িনজ পু�েকও �স শূেল চড়ােত ি�ধা কেরিন। 

মধ�যুেগ মানুেষর চািরি�ক �বিচ�� কিব ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ ধম�ম�ল কােব� খুব সু�র 

ভােব তুেল ধেরেছন। 

 মাতৃজািতর �িত স�ান �দশ�েনর িচ�ও আমরা ফুেট উঠেত �দিখ ঘনরােমর 

কােব�। িশবদ� বা�ইেয়র �ী নয়ানীর কামনা-বাসনার ফল��প �স িনজ পু�েক হত�া 

কেরেছ। লাউেসনেক পাওয়ার জন� �স জািত-কূল-মান-ময��াদা ত�াগ কেরেছ – 

“�ছেল িপেলর মা বেল না হেয়া অসে�াষ। 

বয়স িব�র নয় বৎসর �ষাড়শ।। 

��ম কর পরমা পরম �ীিত পােব। 

অ��দে� এখিন অ�য় �গ� পােব।।”১০২ 

ি�চািরণী নয়ানীর কথায় কণ�পাত না কের লাউেসন িনজ ধম�াচরেনর কথা বেল তােক 

�াভািবক জীবেন িফের �যেত িনেদ�শ িদেয়েছ। লাউেসনন তার কেঠার ��চেয�র পিরচয় 

িদেয় বেলেছ �স কখেনা যুবতী �শ� কেরিন। তাছাড়া লাউেসন িশিথল চিরে�র মানুষ 

নয়, তা জািনেয়েছ – 

“আিম নই �তমন পু�ষ ��শীল।।”১০৩ 
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পুন�বান লাউেসন নারীজািতেক মাতৃ �� ক�না কেরেছন। 

�দবী ভবানী লাউেসেনর ভি�র পরী�া �নওয়ার আশায় �মািহনী �প ধের 

লাউেসেনর কে� উপি�ত লাউেসেনর কথার উ�ের �দবী বেলেছ – 

ক) “�নেহ রােয়র �বটা(িক) কিহব বাড়া। 

�তামার কারেণ �হনু জািতকুল ছাড়া।।”১০৪ 

খ) “লাউেসন ভুলােত  লাবন� নানা র�। 

খসােয় বুেকর বাস �দখাইল অ�।। 

ভবানীর ভাব বুেঝ ময়নার নাথ। 

রাম রাম বিলয়া দুকােন িদল হাত।।”১০৫ 

পের িনেজেক ধেম�র �সবক বেল পিরচয় িদেয় �ীজািতেক মাতৃ�েপ সে�াধন কেরেছন 

লাউেসন। 

  �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 জীবন ও সং�ৃিতর সে� স�ৃ� 

�লাকিব�াস ও সং�ার ধম�ম�ল কােব� অ�ীভূত হেয়েছ তা এই পেব�র িবচায� িবষয়। 

বত�মান �াম ও নগর জীবেনর আনােচ কানােচ �বঁেচ থাকা 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। পু�াকা�ায় র�াবতীর 

ধম�ঠাকুেরর নােম শােল ভর �দওয়ার ঘটনা সংসাের গণক ঠাকুেরর �িত িব�াস জািগেয় 

�তােল – 

“মায়াধারী �হিব�   ঈষৎ হািসয়া ি�� 

খিড়পািত কিরেছ গণনা।। 

খিড়পািত বেল খুিড়    �য িকছু বাআরীর �ডড়ী 

খিড়পািত বুিঝিন িব�র।”১০৬ 

কন�েসন-র�াবতীর িববাহ কােল মালাবদল সমা� হেল – 

“ম�রা জননী যে� আিনল ঔষিধ। 

রাণী ভানুমিত রােখ মােয়ের �েবািধ।। 

িক কাজ আর ঐ ঔষেধ এেক�রী। 

ননদী সতীনী সতা �কহ নাই অির।। 

এ িবষেয় এসব ঔষেধ অথ� িক। 
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�কান পীড়া নািহ পােব তব ি�য়া িঝ।।”১০৭ 

পু�ষেক বেশ রাখেত �ী সমােজ ঔষেধর ব�বহার �য করা হত তা �ধু মধ�যুেগ িচ� নয়, 

বত�মােনও তা ব�ল �চািরত। স�ান লােভ মানুষ কত �কার কৃ�সাধন কের তা 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই – 

    ১)    “না হয় ঔষধ কত �িতকার আেছ।।”১০৮ 

                        ২)    “িশবাচ�না শাি� কত �ত উপবােস। 

        কেঠার কেরন কত পু� অিভলােষ।।”১০৯ 

  ৩)   “ষ�ী �দবী পূিজ রাখা বড় মােগ �কে�। 

          পু� হেল িচ� কির তলা িদব �বে�।।”১১০ 

   ৪)    “হেব িকনা জািনেত জােনর বািড় যান।। 

        ভাল �পেয় �দব� �দ�ান �দেক হাত। 

             কত িপঁড়া উঠােন �মেয়র পেড় যাত।।”১১১ 

�তপালন কােলর কথাও �দখেত পাই ঘনরােমর কােব� – 

        “বৃে�র বরণ কির, সংঘাত সিহত ধির, 

কাি�ল সবার হােত সূতা।”১১২ 

 �গালাহাট পালায় সুির�ার পান সুপুিরেত ঔষেধর �েড়া মিশেয় পু�ষেক বশ  

করার কথাও রেয়েছ ঘনরােমর কােব�। রাণী র�াবতী ও দাসী মািলিনর কথায় – “ঔষধ 

কিরয়া রাখ আপন ন�ন।” ধম�ম�লকােব� আমরা ওঝার পিরচয় পাই, িযিন ঔষধ ও 

মে�র �ারা বশ কের থােকন। �তলপড়ার ব�বহার ‘জামিত পালা’র িশবদে�র �ীর সাজ ও 

�বশভূষার �ারা পু�ষেক বশ করা, আকষ�েনর িবষয় হেয় উেঠেছ – 

“িতন �ছেলর মা মািগ কাঁচুল বাে� তুেল।। 

মুেখ মােখ �তলপড়া, নয়েন কা�ল। 

চািহেত চে�র �কােণ পু�ষ পাগল।।”১১৩ 

বাসুিলপূজায় বিলদােনর উে�খ আেছ ঘনরােমর কাঙুর যা�া পালায় – 

“ ছাগ �মশাহ মিহষ িবেশষ িবশাশয়। 

বিল িদয়া বিলেছ বাসুিল জয় জয়।।”১১৪ 

কাঙুর যা�া পালায় �ামী বেশ রাখার কথা নারীমহেলর আেলাচ� িবষেয়র কথাও জানা যায় 

এখােন – 

                    ক)        “�ামীের কিরেত বশ িচনেতন ঔষিধ।।”১১৫ 

                    খ)        “পেড় িদয়া ক�ল নয়ােন িদয়া যােব।। 
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                  তার সা�ী সহসা তখিন অপাওয়া যােব।”১১৬ 

                    গ)         “পােনর সিহত �িড় তুিল িদেব মুেখ। 

               রাজা �যন �সাহােগ সদাই রােখ বুেক।।”১১৭ 

                    ঘ)       “এক িছটা �ফেল িদহ কাপেড় িকি�ত। 

             নাথ না ছিড়েব স� বািড়েব পীিড়ত।।”১১৮ 

 

 অরণ� শাপদ-স�ুল পিরেবেশ অ��জ মানুেষর স�ক� িনরিবি��, আিদম মানুষ 

এখনও অরণ�চারী, তােদর সহায় স�ল এই অরণ�। মধ�যুেগর ম�লকােব� নগরায়ন একিট 

���পূণ� িবষয়। তার পাশাপািশ বনজ�ল �ংেসর িবষয়িট যু�। কিবরা �াতসােরই 

�হাক বা অ�াতসােরই �হাক �কৃিতেক ধংেসর হাত �থেক র�া করেত �চেয়েছন। ব�াধ, 

শবর, �ডাম ইত�ািদ অ��জ ��িণর মানুেষর বাস এই অরেণ�র গহন �সৗ�েয�র �কােল। 

অরণ�তার িবশালতার মােঝ �পৗরািণক ঋিষ স� গণ তপস�ায় িসি� লাভ কেরেছন। 

আিব�ার করেছন  বেনৗষিধর। অরণ� িদেয়েছ শাি�র �াস, �াকৃিতক �সৗ�য�তা ও 

িনম�লতা। অরণ� বা বন সংর�ন �চতনার সে� কিবমানেস উেঠ এেসেছ �কৃিত তথা 

মত��ি�তী। ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� ইছাই �ঘােষর নগর �াপেনর িচ� এর পিরচয় বহন 

কের – 

“�চৗিদেক পাহাড়   �বিড় বাড়ী গড়, 

দুগ�ম গহন কািট। 

কিরয়া চ�র    বসাল নগর 

রাজার বসতবাটী।।”১১৯ 

দুগ�ম গহন বনজ�ল �কেট নগর�াপন করা হল, তার িবিভ� �াে� িবিভ� �ােনর, 

িবিভ� জািতর, বৃি�র মানুষেক বসােনা হেয়েছ। �কৃিতর নীরবতা ও িনিবড় ব�ন �ধু 

এখােনই িছ� করা হয়হিন, ধম�ম�েল ফলা িনম�ােণর সময় বৃ�ে�দন ঘটনা �দখা যায়। 

বৃ� সমি�র কাতর কাকুিত িমনিত চ�ীম�েলর কালেকতুর প� িনধনকােল �দবীর কােছ 

প�গেণর মম��দ �াথ�না �বঁেচ থাকার �য়ােসর কথা �রণ করায়। পিরেবশ ��মী ঘনরাম 

��ারে� �দব-�দবী ব�নায় ফুল জল িদেয় �কৃিতর ব�না কেরেছন, আর ফলা িনম�াণ 

পালায় �কৃিতর িনিবড়তা – 

“�দিখয়া বেনর �শাভা আনি�ত মন।। 

�ফু� কুসুমাকীণ� গে� আেমািদত। 

মধুেলােভ �মর-�মরী গায় গীত।। 
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নূতন প�েব ফেল সুেভািশত �বান। 

প�ীগণ সুরভ স�ীেত  হের মন।। 

ম�-ম� হেব তায় বসে�র বা।”১২০ 

স�দশ-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। 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�। িব�ৃত অংশ জুের রেয়েছ রাঢ়বে�র 

মানুেষর কথা, তথা �গা�ীব� রাঢ় জনজািতর কথা। ময়না ও �ঢকুরগড় 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। 

ঘনরােমর ধম�ম�লেল �দখা যায় – 

“ধ��পাল নােম িছল �গৗেড়র ঠাকুর। 

�সে� �সেব পুণ� পাপ যায় দূর।। 

পৃিথবী পািলয়া �গ� ভুে� নৃপবর। 

    বীয��ব� পূ� তার রাজা �গৗেড়�র।।”১২১ 

�েপ �েণ কুেল শীেল ���, দাতা কণ� িছেলন �গৗেড়�র। তেব �গৗেড়�র �য মানবদরদী 

তা �বাঝা যায় �সাম �ঘােষর মত ব�ি�েক মহামদ যখন অথ�দে� কারাগাের ব�ী কেরন; 

�সই সময় �গৗেড়�র িশকাের যাওয়ার সময় �সামেঘাষেক ব�ী অব�ায় �দেখ সব �েন 

মহামদেক িধ�ার জািনেয় ব�ন মু� করেত বেলেছ। �গৗেড়�েরর রােজ� মহাম�ী মহামদ 

িছেলন  �াথ�পর ব�ি�। সাধারণ মানুষেক �য পীড়া িদত তার উে�খ পাওয়া যায় 

ঘনরােমর কােব� – 

“হােত কিড় পােয় �বিড় �তাকদিড় গেল। 

�জাের না পািল পীড়া দাও মফ�েল।।”১২২ 
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�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। তেব �গৗেড়�র সাম�েদর �যাগ� স�ােন স�ািনত কেরেছন – 

“�ঘােষর �দাশালা িদল সরব� �জাড়া। 

বকিসস কেরন পুন চরেনর �ঘাড়া।। 

নাগরা িনশান িদল িলখন পরয়ানা। 

িবদায় হইল �গাপ কিরয়া ব�না।।”১২৩ 

তেব আমরা �দখেত পাই ইছাই �ঘাষ িপতার অপমােনর �িতেশাধ �নওয়ার জন� 

কর আদােয় আসা ভাটেক কর না িদেয় তােক অপমান কের তািড়েয় �দন, �সজন� 

ইছাইেয়র সে� �গৗেড়�েরর তী� িবেরাধ বােধ। ইছাই �ঢকুর গড় �াপন কের িনেজ 

সাম� রাজা হেয় বেসন। এই �থেক অন�ান� সাম�রাও রাজার সে� িবেরাধ কের এবং 

�গৗেড়র �থেক আলাদা হেয় যায়। 

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

রােজ�র অি�রতার পিরচয় বহন কের – 

“অিবচাের ভােঙ রাজ� �গৗেড়র ভুবন। 

   পীড়া �পেয় পাে�র পলায় �জাগণ।।”১২৪ 

 ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই, লাউেসন সুশাসক িহসােব, 

�জানুর�ক িহসােব �গৗেড়র কাছ �থেক ময়নার সাম� �� আদায় কের �নন। কণ�েসন-

র�াবতীর পু� লাউেসন সব�িবদ�া পার�ম, অ��জেদর ব�ু, বীরে�র অিধকারী। অ��জ 

��ণীর মানুষেক িনজরােজ� বসিত �াপন কিরেয় ও বৃি�দান কের লাউেসন �যাগ� শাসক 

িহসােব �িতি�ত হেয়েছন। সুতরাং আমরা ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর 

সমাজ ব�ব�ায় সমাজ-স�ার ও জীবনচচ�ার এক িবেশষ িদেকর উে�েষর পিরচয় লাভ 

কেরিছ। ঘনরাম অ�াদশ শতেকর কিব, তাই তার কােব� অ�াদশ শতেকর জনজীবেনর 

ছিব আমরা �দখেত পাই। রাজা বা শাসন কত�ার সে� �জার একটা গভীর স�ক�, িবিভ� 

স�দােয়র িনজ দািয়ে� সমােজ অংশ�হন ও জীিবকা িনব�াহ কেরেছ এবং রাজার �িত 

আনুগেত� �ানপাত কের �দশ র�া কেরেছ, যা মধ�যুেগর যুগস�েদ পিরণত হেয়েছ। 

 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 
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ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই মানুষ জীবন-জীিবকার স�ােন সুিবধাযু� �ান �বেছ 

িনেত থােক। িকছু পিরবত�ন হল, আবার আেনেক ��াে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 পিরচয়য় 

ফুেট অেঠ। ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র �াপনা পালা ও �ঢকুর পালায় িবিভ� 

মানুেষর জীিবকা ও বৃি�র পিরচয় রেয়েছ। �াপনা পালায় আমরা �েগ�র �য সম� বৃি�র 

কথা রেয়েছ তা আসেল মানুেষরই বৃি� – 

                           “অেশষ িবেশষ     কিরল লাসেবশ 

                                  নািচেত চিললা নটী। 

                            মুিন মেনারমা     অপর উ�মা 

                                  সে� সহচরী ছিট।। 

                            সে� বাদ�কর     অিত মেনাহর 

                                  গরেব না চেল পা। 

                            ঘুরায় িনত�     কুচ িগির কু� 

                                  বােম �হলােয় মধ� গা।।”১২৫ 

এখােন আমরা বাদ�কর ও নত�কীর �স� �পেয় থািক। অন�িদেক �ঢকুর পালায় নগর 

প�ন অংেশ িবিভ� জনজািতর ও বৃি�ধারী মানুেষর বসবােসর কথা বেলেছন ধম�ম�েলর 

কিবরা। এখােন আমরা �দখেত পাই নগর প�েনর ফেল িন�বৃি�য় মািনেষর জীিবকার 

পিরবত�ন ঘেটেছ। যার ফল��প �ডাম, চ�াল, যবন, চম�কার, রজক পরভৃতই জািতর 

মানুেষরা তােদর �যাগ�তা অনুসাের �সন�বািহনীেত যু� হেয়েছ।ঘনরাম চ�বত�ী �লেখেছন 

– 

                              “ধানুকী ব�ুকী ঢালী পাইক পদািতক। 

                               সািজয়া �ঘােষর সে� চেল শতািধক”১২৬ 

 তেব িন�ে�িণর মানুষেদর উ�বৃি�য় কােজ বা উ� কােজও �দখা িগেয়েছ। 

মধ�যুেগ নগরপ�ন ���পূণ� িবষুেয়র মেধ� পের, তার পিরচয় পাই �ঢকুর পালায় 

ঘনরােমর নগর প�ন অংেশর পু�ানুপু� বণ�নায় – 

                                      “�া�ণ পি�ত �বদ�  

                                সমাদের তস�      �বেস �� �বশ� 

                                        ধন� ধরা ধ��পাল।”১২৭ 
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নতুন নগের কুলীন, কায়�, ঘষ, 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 – 

                                 “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 রািঢ়। 

                                  �গাপ অবতংস     কত রাজবংশ 

                                         কুমার কিরল বাড়ী।। 

                                  িতন কুল রাজ     পুের সুসমাজ 

                                          মহ� ময��াদাবান। 

                                  গণ� �গাপ যত     কিরল বসত 

                                        পাল �ঘাষ কেল পান।। 

                                  হেয় হরিষত      বিসল নািপত 

                                        তািপত আিছল যত।। 

                                  পসারী তামুিল     তাঁিত �তিল মালী 

                                        কুদূহেল বেস কত।। 

                                  ধাি��ক ধিনক     প� �য বিণক 

                                        যেতক ক��ী কুমার। 

                                   উ�ধম�ধারী     বিসল আ�ির 

                                        শাখারী করমকার।। 

                                   মদক বা�ই     আদের এ দুই 

                                        বিসল স�ািত যত। 

                                    এই সবাকার     নািহ ব�বহার 

                                        �হন হীন যািত কত।। 

                                  ধ�� ক�� �লাপ    প�বাদী �গাপ 

                                         সুবণ�বিণক কলু। 
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                                   �কওট �কব��     �ণ�কার ধূ�� 

                                         ছুতার বাইিত জালু।। 

                                   তাতােল মদক     বিসল রজক 

                                        �ির নুির চুিড়কার। 

                                  পুরীর �া�ে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।”১২৮   

নতুন নগের পাশ�বত�ী রাজ� �থেক মানুেষরা এেস বসিত �াপন কেরেছ। ঘনরােমর 

ধম�ম�ল কােব� আমরা �দিখ �য, রমিত নগর �থেক ব� মািনষ ময়নায় চেল আেস। কালু 

�ডাম তার পিরবার ও অন�ান� �ডাম সমাজ অেক িনেয় ময়নায় চেল আেস এবং বসিত 

�াপন কের এবং সঃে◌ই সে� কালু লাউেসেনর �ধান �সনাপিত িহেসেব কেম� িনযু� 

হয়। িন� বেগ�র মানুেষর এই উ��ায়ন তােদর সততা, বীর� ও চািরি�ক �নাবলীর 

পিরচয়। চ�াল স�দােয়র মানুষ �লাহাটা বীর �যা�া। �ভুভি�র পিরচয় তার উি�েতই 

�ষত – 

                                “মহারাজা থাক �মার �গায়ালা ইছাই।”১২৯ 

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

িনেজই জািনেয়েছ – 

                                 “সংসার িবখ�াত আিম �লাহাটা ব�র।”১৩০ 

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

মেনাভােবর পিরচয় �পেয়িছ �গৗেড়�র, মহামদ, ইছাই �ঘাষ, কণ�েসন পরভৃতই 

রাজন�বেগ�র  �িতিনিধেদর মেধ�। �মতা কুি�গত করার জন� অ��জ সমাজ, িবিভ� 

স�দােয়র মানুষেক িনজ �ােত� ব�বহার করার মধ� িদেয়ই তােদর মেধ� যু�িব�েহর 

ঘটনা ঘিটেয় সমােয �ম�করেণর িচ� উেঠ আসেত �দখেগিছ ধম�ম�ল কােব�। রমিত 

নগের দুই অ��জ ��িণর মানুেষর �� রাজৈনিতক চ�াে�র পিরচয় বহন কেরেছ – 

                              “দড় �ডাম চ�ােল বািধল গ�েগাল।”১৩১ 
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এভােবই িন�ে�িণর মানুেষরা তােদর জনজীবেন বারবার সংঘেষ� জিড়েয়েছ। এছাড়াও 

�দখা জায় ন� ��িণর মানুষেদর দইেয় �বগার খাটােনার �বণতাও মাওরা ল�� কির, জা 

উ�ে�িণর বা জমদার স�দােয়র মানুেষর ি�েদ�েশই হেয় থােক। অেঘারবাদল পালায় 

মহামদ �বগার খাটােনার জন� �কাটালেক িনেদ�শ িদেয়েছ – 

                              “�াদশ �কাটাল সে� ই�জাল ধায়। 

                               সহের �বগার ধের লািগ যার পায়।। 

                               তাঁিত �তিল তামিল �তল� �তলকার। 

                               �কব�� কুজুড়া কা�ু কামার কুমার।।”১৩২ 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� �দখা জায় নগেরর বাইের চ�াল, �জেল, বাগিদ 

পরভৃতই জািতর সােথ সােথ বাইিত স�দােয়র মানুষ হিরহর বাইিতেকও বসবাস করেত 

�দিখ; যারা বাদ�য� বািজেয় বা চম� সাম�ীর কাজ কের জীবন অিতবািহত কের চেলেছ। 

তেব তারা িন� ��িণর মানুষ হেলও তা�াও উ� স��দােয়র মানুেষর কােয �লেগেছ 

এবং যথােযাগ� স�ান লাভ কেরেছ। হিরহর বাইিত রাজার আনুগত� লাভ করায় �স 

রাজার িনেদ�িশত মি�ের বাদ�য� বাজােনার আম�ন �পেয়েছ, জা তার জািতগত স�া ও 

সততার পিরচয় বহন কেরেছ। মধ�যুেগ ম�লকাব� পােঠ আমরা একিট িবেশষ িবশয়েক 

ল�� কির। আমরা �সখােন �বশ িকছু দাস বৃি� কারী মিহলার �িরচয় �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। ঘনরােমর কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা �েনিছ, 

�য �দশ র�ােথ� িনেজেক আ�িনেয়াগ কেরেছ। দাসদাসীরা যথাসমেয় সুপরামশ� িদেয় 

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

  মধ�যুগীয় ম��ােব�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 ক�াবয় বীররসা�ক কাব�, 

�সখােন যু� �স� �াভািবক ভােবই একিট আলাদা মা�া �যাগ কেরেছ। ঘনরােমর 

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 যু� যা�ায় অংশ 

িনেয়েছ – 

                       “ঘন বােজ �ঘার দামা     সািজল �সেনর মামা 

                                   খানসামা �খাসাল মামুদ।। 

                        �শখ সুয়া সািকবািক      �সয়দ মামুদ তািক 
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                                   তুরগী এরািগ পৃে� ধান। 

                        হাসান �সন িমঞা       অপর� বারভুঞা 

                                  মার িমঞা �মাগল পাঠান।। 

                        রণভূঞা ম�ভূঞা        মগধ মাগধ িময়া 

                                  এক ল� �সনা সে� ধায়। 

                        ধানুকী ব�ুকী ঢালী      রায়েবঁেশ ফিরকািল 

                                    রা�ত মা�ত সমুদায়।।”১৩৩ 

মেন �হায় তৎকালীন সমেয় যুে� �ডাম ��িণর মানুেষর �াধান� িছল অেনক �বিশ, �কননা 

যুে�র সব�াে� �ডাম �সন�রা থাকত। যু�যা�া �রণনায় ঘনরাম বিণক, �তিল, তাঁিত �ভৃিত 

জািতর কথাও বেলেছন – 

                        “যম সম �ডাম কামু     রামু চামু সামু িনমু 

                                  সািজল বিণক দামুর দাঁ।। 

                         বােজ রণজয় �ঢাল     ষািটশত সােজ �কাল 

                                 িবেভাল ভবানী �ভেব সােথ। 

                         উলিটপালিট হািট      বীরদােপ কােঁপ মািট 

                                 িতন �কাটী তীর ধনু হােত।। 

                       তাঁতী �তিল জােল মালী     �ষালশত সােজ ঢালী 

                                   বনমালী তামুলী সািমল। 

                        চূড়া চাঁদা চাঁপা ডাল      কালিচতা �বড়া কাল 

                                 ইি�জাল �কাটাল কুিটল।।”১৩৪  

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

স�দােয়র পিরচয় �পেয়িছ। ঘনরাম তারঁ ধম�ম�ল কােব� �খেট খাওয়া �িঁড় স�দােয়র 

পিরচয় িদেয়েছন, যারা িনেজেদর জীিবকা িহেসেব মদ �তরী ও �বচাও কােজর সে� যু�। 

তেব তারা �ধুমা� সুরা �তরী করাই নয় অন�ান� সমেয় তারা িদনমজুরী কের �ুিন�বৃি� 

িনবারণ কের থােক। ডম স�দােয়র �নশার রসদ �যাগান �দন এই �ঁিড় স�দায়, তা 

তােদর �নতা �ানীয় চির� িশবার কথায় জীব� �েপ ধরা পেড়েছ ঘনরােমর কােব�। 

িবিভ� স�দােয়র �লােকরা �িড় বািড়েত �য �কান সময় আ�মন করত সুরার জন�। 

জীবন সংরােম অ��জ জািত �ডােমেদর তােদর িনজ� জািতগত বৃি� �ছের তােদর অন� 

বৃি� �হন করেত �দখা িগেয়েছ। �ডাম জািতর কথােতই তা পির�ার হেয় জায় – 

                                  “বীর বেল বউেলা বচন বিল �ন। 
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                                   বল �দিখ সংসাের না ধির �কান �ণ।। 

                                   ঝুিড় �বিড় ঢুপিড় ধুচুিন কুলা ডালা। 

                                   বৃি� �বঁেচ বর� কিরব �পট পালা।। 

                                   িশ�া তার বেন চল পালাইয়া যাই। 

                                   �হন সুখ স�দ স�ান মুেখ ছাই।।”১৩৫  

পুরােনা বৃি�র কথা তারা �কানভােবই ভুলেত পােরিন। ঘনরােমর কােব� এই রােঢ়র 

অ��জ জািতর জীবন বৃি�র কথা �স� রেয়েছ – 

“বৃি� �বচা ব�বসা িব�ৃত �কন হেব। 

�সেনর স�ি� িবনা দানদার কেব।। 

পাসিরেল পূ��পাড়া পুকুেরর পাড়। 

কত হেব সুজন আেখর জািত রাঢ়।। 

মািটর পাথর ভাড় ভা�া কুঁেড়ঘর। 

তখন �তমন দশা এক লে��র।। 

কখন িচিনেত �তল তামাক তা�ুল। 

লেখ �কান না জােন নােথর আদ�মুল।।”১৩৬ 

তারা হতদির��, খুবই কে�র সিহত িদন অিতবািহত কেরেছ। তেব নতুন রাজ� ময়নায় 

এেস তারা ঘরবািড়, পরেনর কাপড়, খাদ� �পেয়েছ এবং �সই সে� �পেয়েছ রাজার 

আনুগত�। এখােন আমরা �দখেত পাই চুড়া যখন শাকার সে� যুে� িল� হেয়েছ তখন 

শাকা তােক তার পুরােনা বৃি�র কথা মেন কিরেয় িদেয়েছ। ঘনরাম তাঁর কােব� এই 

অংেশর বণ�না কেরেছন – 

“শাকা বেল সািজিল বেট চূড়া। 

মিরেল মরেম বড় �শাক পােব খুড়া।। 

পালাের পরাণ লেয় �ফলােয় �হতার। 

হােট হােট �বচ িগেয় পােনর পসার।। 

চূড়া বেল বুড়ািম কথায় িকবা ফল। 

আপিন পলাের যিদ পরাণ িবকল।। 

বৃি� বেট পূ��াপর পােনর ব�াপার।”১৩৭ 

রাঢ়বে� �চায়ার জািতর বসবাস িছল, তেব তারা জীিবকার স�ােন িবিভ� রাজার সে� 

িবিভ� রােজ� িগেয় বসবাস কেরেছ এবং িনেজেদর মেধ� যুে� িল� হেয়েছ। �চায়ার জািত 

স�েক� ঘ�াম তাঁর কােব� বেলেছন – 
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“তুঁ রাঁঢ় �চায়াড় �তােক সব ক�� খােট।”১৩৮ 

আবার ঘনরাম এ �সে� শাকার মুখ িদেয় বিলেয়েছন – 

“জািত রাঢ় আিম �র করম রাঢ় তুঁ। 

চূড়া বেল �চার �বটা �চেপ কস মুঁ।।”১৩৯ 

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

�কাশ কেরেছন নারীচিরে�রা। ধ���ল কােব� আমরা বীরা�না নারীচিরে�র পিরচয় 

�পেয়িছ। তারা সমের কতটা পার�ম তার স�ান িদেয়েছ ধম�ম�ল কাব�। কিল�া, কানাড়া, 

লখাই �ডামনী, ধুমসী – এেদর কৃিত� রাঢ় বাংলার নারী সমােজর কথা �রণ করায়, যারা 

িনেজর জীবন িবসজ�ন িদেয় �দশ র�ােথ� িনেজেদর জীবন িদেয়েছ। তেব পু�ষেদর মেতা 

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

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

কােব� কানড়া চির�েক আমরা িভ� �েপ �দখেত পাই, �স �ধুমা� একজন নারী নয়, 

একজন �ী নয়, �স বীরা�ণা নারী িহেসেব �িতি�ত হেয়েছ। স�ান র�ােথ�, �দেশর কথা 

িচ�া কেরই কানড়া যু�ে�ে� অবতীণ� হেয়েছ। ঘনরাম তারঁ কােব� িলেখেছন -- 

“মার মার হাঁিকেছ মামুদা মূঢ়মিত। 

হান হান হাঁেক রাণী কানড়া যুবতী।। 

হাতাহািত মিহম বািধল �চাটপাট। 

দাঁদােল দুহােত দাসী যুেড় এেলা কাট।। 

ঢাল মুেড় মিহেম মািতল মহারাণী। 

হান কাট ��াের হাঁকাির হানাহািন।। 

মালক মািরয়া কত মানুেষর মুড়। 

এক �চােট অমিন হাতীর হােন শঁড়।। 

ভূেম �লােট গজরাজ িসপাহী জা�ড়া। 

খাসা জিড় জরদ জড়ােয় জামােজাড়া।। 

দাঁেত ধের লাগাম দুহােত ধের খাঁড়া। 

�সনাগেণ হােন রাণী রেণ িদয়া তাড়া।। 

সাহেস স�ুেখ আিস বাধাল মিহম। 

ভ�ভূঁঞা ভূভুক ভবানী রণভীম।। 

হাঁেক হাঁেক ঝাঁেক ঝঁেক রােখ শর�িল। 

সমরিসি�নী রাণী িঝেক ঢাল চািল।। 
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সাি� �শল ঝকা কানড়া ফলা সােট। 

সামািলয়া সাহেস সমের �সনা কােট।।”১৪০ 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা পাই, �য �ধুমা� দাসীবৃি�র 

কােজই িনেজেক সীমাব� রােখনিন; িতিন দরকাের সুপরামশ� িদেয়েছন এবং �েয়াজেন 

�স যু�ে�ে� সািমল হেয়েছ। আসেল যুে�র রণেকৗশল তার ম�ায়, তাইেতা বীর পু�ষ 

চিরে�র পােশ �সও সমান ভােব উ�ল। ঘনরােমর কােব� ধুমসী দাসীর যু�ে�ে� তার 

কায�কলােপর পিরচয় �মেল –  

“দড়বিড় িববাদ বািধল হাতাহািত। 

ধূমসী স�ুেখ যুেঝ মা�াতার নািত।। 

হাতী �ঘাড়া সেন রেণ হােন ঠায় ঠায়। 

শর�িল আথািল পাথািল তািল খায়।। 

ধূমসী তামসী রেণ পেড় ধু�ুমার। 

হাতী �ঘাড়া িসফাই পিড়েছ একাকার।। 

এক চােপ �িষয়া চ�ল ঢাল চািল। 

ধূমসী স�ুেখ �যােঝ �ষাল শত ঢািল।।”১৪১ 

ধুমসী �যমন একজন নারী হেয়ও জীবন বৃ�ীয় সং�ােম অ�গণ� হেয়েছন, �তমিন 

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 বীিরে�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। মধ�যুেগর বাংলা 

সািহেত�র ইিতহােস নারী চিরে�র এমন িবকাশ ধম�ম�ল ব�তীত অন� �কান ম�ল কােব� 

ঘেটিন। 

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 

ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর 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�। ঘনরাম রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিত ও 

জীননচচ�ার �বিচ�� ধারােক িবিভ� িদক �থেক অে�ষণ কের মেনারম ভােব ফুিটেয় 
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তুেলেছন তারঁ 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। ধম�ঠাকুরেক �ক� কের সমােজর উ�-নীচ �ভদােভদ ভুেল 

মানুষ তােদর সামািজক কম�যে�র মধ� িদেয় এক নতুন আন�যে�র সুচনা কেরেছ। 

ধম�েক সামেন �রেখ �ডাম, চ�াল, বাউরী, কম�কার ও অন�ান� স�দােয়র মানুেষর সমাজ, 

সং�ৃিত, জীবনযা�া, সামািজক অথ�ৈনিতক অব�ান আমােদর সামেন উেঠ আেস। সুতরাং 

ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কাব� মূলত ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চােরর উে�েশ� রিচত হয়িন, 

�সখােন অ�াদশ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র সমাজ-সং�ৃিত, জীবনচচ�া, সমাজ ইিতহাসও 

�িতফিলত হেয়েছ। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর বা�ব অিভ�তার মধ� িদেয় অ�াদশ শতা�ীর 

রাঢ়বে�র সমাজ-স�ৃিত ও জীবনযা�ার �বিচে��র অে�ষণ কের তা কাব�মেধ� তুেল 

ধেরেছন।  
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৪০) তেদব, পৃ�া – ৬৭০। 

৪১) তেদব, পৃ�া – ৬৭৪। 

৪২) তেদব, পৃ�া – ৬৮৪। 

৪৩) তেদব, পৃ�া – ৬৯৫। 

৪৪) তেদব, পৃ�া – ৭১১। 

৪৫) তেদব, পৃ�া – ০৯। 

৪৬) তেদব, পৃ�া – ১২০। 

৪৭) তেদব, পৃ�া – ১৭৯। 

৪৮) তেদব, পৃ�া – ২২১। 

৪৯) তেদব, পৃ�া – ২২৬। 

৫০) তেদব, পৃ�া – ২৩২। 

৫১) তেদব, পৃ�া – ১২। 

৫২) তেদব, পৃ�া – ৩০। 

৫৩) তেদব, পৃ�া – ৩০। 

৫৪) তেদব, পৃ�া – ১৭। 

৫৫) তেদব, পৃ�া –২২। 

৫৬) তেদব, পৃ�া – ২৭। 

৫৭) তেদব, পৃ�া – ৮৭। 

৫৮) তেদব, পৃ�া – ৬৪। 

৫৯) তেদব, পৃ�া – ২২৪। 

৬০) তেদব, পৃ�া – ৯০। 

৬১) তেদব, পৃ�া – ৬৪। 

৬২) তেদব, পৃ�া – ১০২। 

৬৩) তেদব, পৃ�া – ৩০। 

৬৪) তেদব, পৃ�া – ৫১। 

৬৫) তেদব, পৃ�া – ১৯২। 

৬৬) তেদব, পৃ�া – ২০৮। 
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৬৭) তেদব, পৃ�া – ১৪০। 

৬৮) তেদব, পৃ�া – ২৭১। 

৬৯) তেদব, পৃ�া – ৯২। 

৭০) তেদব, পৃ�া – ৩৫১। 

৭১) তেদব, পৃ�া – ৫৯। 

৭২) তেদব, পৃ�া – ২০৩। 

৭৩) তেদব, পৃ�া – ৫৭৩। 

৭৪) তেদব, পৃ�া – ২৬-২৭। 

৭৫) তেদব, পৃ�া – ২৭। 

৭৬) তেদব, পৃ�া – ২৭। 

৭৭) তেদব, পৃ�া – ১১৬-১১৭। 

৭৮) তেদব, পৃ�া – ১১৯। 

৭৯) তেদব, পৃ�া – ২৭। 

৮০) তেদব, পৃ�া – ৭৩। 

৮১) তেদব, পৃ�া – ৭৫। 

৮২) তেদব, পৃ�া – ৭০। 

৮৩) তেদব, পৃ�া – ৭৬। 

৮৪) তেদব, পৃ�া – ৭৭। 

৮৫) তেদব, পৃ�া – ৭৭। 

৮৬) তেদব, পৃ�া – ৪০২। 

৮৭) তেদব, পৃ�া – ৫২। 

৮৮) তেদব, পৃ�া – ৫৪। 

৮৯) তেদব, পৃ�া – ৭১। 

৯০) তেদব, পৃ�া – ৮১। 

৯১) তেদব, পৃ�া – ২৮। 

৯২) তেদব, পৃ�া – ২৯। 

৯৩) তেদব, পৃ�া – ৩২। 

৯৪) তেদব, পৃ�া – ১৩৩। 

৯৫) তেদব, পৃ�া – ১৩৩। 

৯৬) তেদব, পৃ�া – ১২২। 
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৯৭) তেদব, পৃ�া – ১৭০। 

৯৮) তেদব, পৃ�া – ১৮০। 

৯৯) তেদব, পৃ�া – ২০৪। 

১০০) তেদব, পৃ�া – ১৪৭। 

১০১) তেদব, পৃ�া – ২০৬। 

১০২) তেদব, পৃ�া – ৩১৪। 

১০৩) তেদব, পৃ�া – ২৬৪। 

১০৪) তেদব, পৃ�া – ২৬৬। 

১০৫) তেদব, পৃ�া – ১৫৫। 

১০৬) তেদব, পৃ�া – ১৫৫। 

১০৭) তেদব, পৃ�া – ১৩৬। 

১০৮) তেদব, পৃ�া – ৮৫।  

১০৯) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১০) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১১) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১২) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১৩) তেদব, পৃ�া - ২৬১। 

১১৪) তেদব, পৃ�া - ৩৫৩। 

১১৫) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৬) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৭) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৮) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৯) তেদব, পৃ�া - ৫৭। 

১২০) তেদব, পৃ�া - ১৬৮। 

১২১) তেদব, পৃ�া - ৫২। 

১২২) তেদব, পৃ�া - ৫৩। 

১২৩) তেদব, পৃ�া - ৫৪। 

১২৪) তেদব, পৃ�া - ৩৫১। 

১২৫) তেদব, পৃ�া - ২২। 

১২৬) তেদব, পৃ�া - ৫৫। 
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১২৭) তেদব, পৃ�া - ৫৭। 

১২৮) তেদব, পৃ�া – ৫৮-৫৯। 

১২৯) তেদব, পৃ�া - ৪৯১। 

১৩০) তেদব, পৃ�া - ৪৯১। 

১৩১) তেদব, পৃ�া - ৪৯২। 

১৩২) তেদব, পৃ�া - ৫৫২। 

১৩৩) তেদব, পৃ�া - ৫৮৪। 

১৩৪) তেদব, পৃ�া - ৫৮৪। 

১৩৫) তেদব, পৃ�া - ৬১৮। 

১৩৬) তেদব, পৃ�া - ৬১৯। 

১৩৭) তেদব, পৃ�া – ৬২৪-৬২৫। 

১৩৮) তেদব, পৃ�া - ৬২৫। 

১৩৯) তেদব, পৃ�া - ৬২৫। 

১৪০) তেদব, পৃ�া – ৬৫৩-৬৫৪। 

১৪১) তেদব, পৃ�া - ৬৫৪। 
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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 



162 

 

        ি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। 
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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।  

তথ�সূ� : 

১) 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�া – ৬০৫-৬০৬। 
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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 – 
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“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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২২) তেদব, পৃ�া - ১৪৬। 

২৩) 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�া – 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 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ২২৫ । 

২৫) তেদব, পৃ�া - ৭২। 

২৬) তেদব, পৃ�া - ৭৩। 

২৭) 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�া – ৬৬ । 

২৮) তেদব, পৃ�া - ৮০। 

২৯) 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�া - ৩৭৭। 

৩০) 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�া - ৯৩ । 

৩১) 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�া - ১৮২ । 

৩২) 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�া – ৩২৫ । 
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৩৩) তেদব, পৃ�া - ৬৮। 

৩৪) তেদব, পৃ�া - ২৯। 

৩৫) 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�া - ৫১। 

৩৬) 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�া - ৮০। 

৩৭) 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�া – 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। 

 

 



236 
 

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। 
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    ৩২, িবডন �রাড, কলকাতা-০৬, অ�র সং�রণ, িডেস�র ২০১২। 

৬) গে�াপাধ�ায়, মুনমুন : মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� পরকীয়া, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২,  

    রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, কলকাতা বইেমলা, ২০১৮। 

৭) িগির, ড. সত� : �ব�ব পদাবলী, র�াবলী, ৫৫ িড, �কশবচ� ি�ট, কলকাতা-০৯, 

   প�ম পুণমু��ণ, আি�ন ১৪০৫/ �সে��র ১৯৯৯, তৃতীয় সং�রণ/ স�ম মু�ণ, ফা�ন 

   ১৪১৬/ �ফ�য়াির ২০১০। 

৮) �ঘাষ, িবনয় : পি�মবে�র সং�ৃিত, �থম খ�, �কাশ ভবন, ১৫ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট,  

   কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ, একখে�, জানুয়াির, ১৯৫৭, অ�ম মু�ণ, জানুয়াির ২০১৪,  

   �পৗষ ২০২০। 

৯) �ঘাষ, িবনয় : পি�মবে�র সং�ৃিত, ি�তীয় খ�, �কাশ ভবন, ১৫ বি�ম চ�াটাজ�ী  

   ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, জানুয়াির, ১৯৮০, ষ� মু�ণ : �সে��র, ২০১৩। 

১০) �ঘাষ, িবনয় : পি�মবে�র সং�ৃিত, তৃতীয় খ�, �কাশ ভবন, ১৫ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, জানুয়াির, ১৯৮০, ষ� মু�ণ : �সে��র,  

     ২০১৩। 

১১) �ঘাষ, িবনয় : পি�মবে�র সং�ৃিত, চতুথ� খ�, �কাশ ভবন, ১৫ বি�ম চ�াটাজ�ী  

    ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, এি�ল, ১৯৮৬, ষ� সং�রণ : জুলাই, ২০১৫। 

১২) �চৗধুরী, �তসিলম : আিদমধ� ও মধ�যুেগ ভারেতর ইিতহাস (৬৫০-১৫৫৬), �ে�িসভ  

    পাবিলশাস�, ৩৭এ, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩,�থম �কাশ: জুলাই, ১৯৯৪, 

    পিরবিধ�ত ও পিরমািজ�ত সং�রণ তৃতীয় সং�রণ : জুন, ২০০৬। 

১৩) চ�বত�ী, �দবকুমার : বীরভূম �জলার পুরাকীিত�, পূত� িবভাগ : পি�মব� সরকার, �   

     সর�তী ��স িলিমেটড, ৩২, আচায� �ফু�চ� �রাড, কলকাতা-০৯, 

১৪) চ�বত�ী, �কােয়ল : চ�াবতীর জীবন ও রামায়ণ, অপণ�া বুক িডি�িবউটাস� (�কাশন 

    িবভাগ), ৭৩, মহা�া গা�ী �রাড, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : জানুয়াির ২০০৯। 

১৫) �চৗধুরী, যে��র : রােঢ়র সাং�ৃিতক ইিতহাস, নব�ীপ পুরাত� পিরষদ, নব�ীপ, 

     নদীয়া, �নতাজী সুভাষ �রাড, নব�ীপ, নদীয়া, িপন-৭৪১৩০২, �থম �কাশ, ২০০৮। 
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১৬) চে�াপাধ�ায়, ড. হীেরন : শা� পদাবলীর �পেরখা, এস. ব�ানাজ�ী এ� �কাং, ৬িড,  

    রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ–িবজয়া দশমী, ১৩৮৮, পুনমু��ণ:  

     িব�কম�া পূজা, ১৪১১। 

১৭) চ�বত�ী, � প�ানন (স�াদক) : রােম�র রচনাবলী, ব�ীয় সািহত� পিরষৎ, 

    ২৪৩/১, আচায� �ফু�চ� �রাড, কিলকাতা-০৬, �থম সং�ণ, অ�হায়ন ১৩৭১। 

১৮) চ�ব��ী, ড. প�ানন : �াগাধুিনক বাংলা সািহত� ও সং�ৃিত, সািহত�েলাক, ৩২/৭ 

     িবডন ি�ট, কিলকাতা-০৬, �থম �কাশ : �বশাখ ১৪০২। 

১৯) চে�াপাধ�ায়, তপনকুমার : �গাপীচে�র গান পাঠেকর �চােখ, ��ািবকাশ, ৯/৩, 

    রমানািথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম সং�রণ : জুলাই, ২০১৪, ি�তীয়  

    সং�রণ : জানুয়াির ২০১৭। 

২০) চে�াপাধ�ায়, ভা�র : �গৗড়-বে�র ইিতহাস ইিতহাস ও সং�ৃিত �থম ভাগ, �ে�িসভ  

     পাবিলশাস�, ৩৭ এ , কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : �ফ�য়াির, ২০০৩,  

     পুনমু��ণ : মাচ�, ২০০৭। 

২১) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩  

    বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ: �সে��র ১৯৮৪,  

    ভা� ১৩৯১। 

২২) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, ি�তীয় পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩  

     বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ: �সে��র  

     ১৯৮৪, ভা� ১৩৯১। পুনমূ��ণ : জানুয়াির ২০২১, মাঘ ১৪২৭। 

২৩) দাস, সি�দান� : বাংলা সািহেত� পুরাণ ও �পৗরািণক কথাসািহত�, পু�ক িবপিণ, 

     ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, কলকাতা পু�কেমলা, জানুয়াির  

     ২০১৫, মাঘ ১৪২১।  

২৪) দাস, ড. সুি�য় কুমার : ধম�ম�েল �া�জন, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২ রমান�  

    মজুমদার ি�ট কলকাতা-০৯, �থম �কাশ বইেমলা, ২০১৯। 

২৫) দাশ, ড. িনম�ল : চয�াগীিত পির�মা, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, 

    কলকাতা-৭৩, �থম �দ’জ সং�রণ : জুলাই ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪, �াদশ সং�রণ : 

    জুন ২০১৭, �জ�� ১৪২৪। 
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২৬) দাস, ড. �ুিদরাম : কিবক�ন চ�ী (�থম খ�), �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী   

    ি�ট, কলকাতা-৭৩, �দ’জ নব সং�রণ : মহালয়া ১৪০০, অে�াবর ১৯৯৩, ি�তীয়   

     সং�রণ : আি�ন ১৪০৬, �সে��র ১৯৯৯। 

২৭) দাশ��, �জয়�কুমার (স�ািদত) : কিব িবজয় �ে�র প�াপুরাণ, কিলকাতা 

     িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, পুনমু��ণ : 

     ২০০৯। 

২৮) দাস, � আ�েতাষ : ি�জ রামেদব-িবরিচত অভয়াম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

     ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ : ২০১২। 

২৯) দাশ��, � তেমানাশ চ� (স�ািদত) : সুকিব নারায়ন �দেবর প�াপুরাণ,  

    কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থমমু��ণ: ১৯৪২, 

    পুনমু��ণ : ২০১১। 

৩০) দ�, অ�য় কুমার : ভারতবষ�ীয় উপাসক স�দায় (�থম ভাগ), ক�ণা �কাশনী, 

     ১৮৭, �টমার �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : ১৩১৮, প�ম মু�ণ : ফা�ন, 

     ১৪২৬। 

৩১) দ�, অ�য় কুমার : ভারতবষ�ীয় উপাসক স�দায় (ি�তীয় ভাগ), ক�ণা �কাশনী, 

১৮৭, �টমার �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : ১২৮৯, প�ম মু�ণ : িডেস�র,     

২০১৯। 

৩২) ন�র, সনৎকুমার (স�াদনা) : কৃ�রাম দােসর কািলকাম�ল, ব�ীয় সািহত� সংসদ, 

৬/২, রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, কলকাতা বইেমলা,  

২০১৪। 

৩৩) নাথ িম�, �খেগ� ও �সন, � সুকুমার ও �চৗধুরী, � িব�পিত ও চ�বত�ী, � 

     শ�ামাপদ (স�ািদত) : �ব�ব পদাবলী, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ 

     ি�ট, কলকাতা-৭৩, চতুথ� সং�রণ (পিরবিধ�ত ও পিরবিজ�ত), ১৯৫২, পুনমু��ণ, 

     ২০১৪। 

৩৪) পাল, িবকাশ : ম�লকােব�র িববত�েনর ধারায় বাঙািলর সামািজক ইিতহাস, একুশ  

     শতক, ১৫ শ�ামাচরণ �দ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ ১৫ আগ�, ২০১৪। 

৩৫) �পা�ার, অরিব� : মানবধম� ও বাংলা কােব� মধ�যুগ, পু�ক িবপিণ, ২৭, 
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     �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : কাি��ক, ১৩৫৯; অে�াবর, ১৯৫২, 

     ষ� মু�ণ : �ম, ২০১৮। 

৩৬) পাল, ড. �মাহন : ঘনরাম রচনাবলী, ��া িবকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার ি�ট, 

     কলকাতা-০৯, (1st
 edition, july 2011) �থম �কাশ : ১৫ আগ�। 

৩৭) বসু, �গােপ�কৃ� : বাংলার �লৗিকক �দবতা, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     �ীট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ, নেভ�র ১৯৬৬, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ, 

     এি�ল ১৯৭৮, �বশাখ ১৩৮৫, ষ� সং�রণ, �ম ২০১৮, �জ�� ১৪২৫। 

৩৮) বে�াপাধ�ায়, �দবনাথ (স�ািদত) : কাশীদাসী মহাভারত কাশীখ�, সািহত� সংসদ, 

৩২ এ আচায� �ফু� চ� �রাড, কিলকাতা-০৯, �থম �কাশ মাঘ ১৩৯৮, জানুয়াির 

১৯৯২, চতুথ� মু�ণ : নেভ�র ২০১৫। 

৩৯) বে��াপাধ�ায়, �দবনাথ (স�ািদত) : কাশীদাসী মহাভারত উ�র কাশীখ�, সািহত�  

সংসদ, ৩২ এ আচায� �ফু� চ� �রাড, কিলকাতা-০৯, �থম সং�রণ �পৗষ ১৩৯৯,   

জানুয়াির ১৯৯৩, তৃতীয় মু�ণ �াবণ ১৪১৯, আগ� ২০১২। 

৪০) বে��াপাধ�ায়, �দবনাথ : রাজসভার কিব ও কাব�, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২   

    রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : জানুয়াির, ১৯৮৬, পুনমু��ণ :  

    জানুয়াির,২০০৮। 

৪১) বে��াপাধ�ায়, �মা : ম�লকােব� িন�বেগ�র অব�ান, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২  

     রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, শারেদাৎসব, ২০০৯। 

৪২) বে��াপাধ�ায়, অিভিজৎ : মধ�যুেগর সািহেত� গতানুগিতকতা বনাম �মৗিলকতা, ব�ীয় 

    সািহত� সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, নেভ�র 

    ২০০৮। 

৪৩) �বরা, ম�ুলা : �ব�ব পদাবলীর ভাষাৈশলী, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২, রমানাথ 

     মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, আি�ন ১৪০৬, �সানারতরী, ৪এ নথ� 

     নওদাপাড়া �রাড, কলকাতা-৫৭, ি�তীয় সংেশািধত ও পিরবিধ�ত ব�ীয় সািহত� 

     সংসদ, কলকাতা বইেমলা, ২০১৯। 

৪৪) বে��াপাধ�ায়, কালী�স� : মধ�যুেগ বাংলা, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �দ’জ সং�রণ : কলকাতা পু�কেমলা জানুয়াির ২০০২, 
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     মাঘ ১৪০৮, পুনমু��ণ : �ম ২০১৫, �জ�� ১৪২২। 

৪৫) �বরা, ম�ুলা : �দৗলত কাজীর সতীময়না ও �লৗরচ�ানী পয�ােলাচনা ও িবে�ষণ, 

     ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, 

     রথযা�া, ২০১৮। 

৪৬) বসু, তারাপদ : নরিসংহ বসুর ধম�ম�ল সমাজ ভাবনা, রাঢ় সং�ৃিত পিরষদ, ৮৯, িড. 

    এন. িম� �লন, বধ�মান-৭১৩১০১, �থম �কাশ, ১০ই ভা� ১৪১৩, ইং 

    ২৭.০৮.২০০৬। 

৪৭) বে��াপাধ�ায়, অিনল চ� : মধ�যুেগ বাংলা ও বাঙালী, �ক িপ বাগচী অ�া� �কা�ানী, 

     ২৮৬ িব. িব. গা�ুলী �ীট, কলকাতা-১২, �থম �কাশ ১৯৮৬, ি�তীয় মু�ণ ১৯৯৯।  

৪৮) বি�, পাঁচুেগাপাল : মহাকােব� ও পুরােণ �িতব�ী �চতনা, পুন�, ৯এ, নবীন কু� 

    �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ বইেমলা, ২০০৮।  

৪৯) িব�াস, অ�ণকুমার : মাতৃসাধনা ও কমলাকা� মাতৃসাধনা পর�রা �বােহ সাধক 

    কিব কমলাকা�, িসগেনট ��স, আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ 

   �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম সং�রণ, জানুয়াির ২০১৩। 

৫০) বে��াপাধ�ায়, � �কুমার ও �চৗধুরী, � িব�পিত (স�ািদত) : কিবক�ণ-চ�ী 

    (কিব মুকু�রাম-িবরিচত) �থম ভাগ, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১ কেলজ ি�ট, 

    কলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০১১। 

৫১) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, তৃতীয় খ� : �থম পব�, 

    মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম 

    সং�রণ : ১৯৬৬, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫২) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, তৃতীয় খ� : ি�তীয় পব�, 

    মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম  

    সং�রণ : ১৯৬৬, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫৩) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, �থম খ�, মডাণ� বুক 

    এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : 

    পুনমু��ণ :  । 

৫৪) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক 
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    এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : 

    ১৯৬২, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫৫) বসু, � নেগ�নাথ (স�ািদত) : শূন�পুরাণ ৺  রামাই পি�ত �ণীত, ব�ীয় সািহত�- 

    পিরষ� , ১৩৭-১ নং কণ�ওয়ািল�  ি�ট, ব�া� ১৩১৪, মাঘ। 

৫৬) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং  

     �াইেভট িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ 

     সং�রণ : বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২।  

৫৭) ভ�াচায�, � সুধীভূষণ (স�ািদত) : ি�জ মাধব রিচত ম�লচ�ীর গীত (ি�তীয় 

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

�কাশ, ১৯৬৫। 

৫৮) ভ�াচায�, � সুখময় (শা�ী স�তীথ�) : মহাভারেতর চিরতাবলী, আন� পাবিলশাস�  

     �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা - ০৯, �থম �কাশ আি�ন  

    ১৩৭৩, �থম আন� সং�রণ �াবণ ১৩৯৩, স�ম মু�ণ আগ� ২০১৪। 

৫৯) ভ�াচায�, � সুখময় (শা�ী স�তীথ�) : রামায়েণর চিরতাবলী, আন� পাবিলশাস� 

     �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা - ০৯, �থম �কাশ অ�হায়ণ 

     ১৩৭৬, �থম আন� সং�রণ ১ �বশাখ ১৩৯৩, ষ� মু�ণ �বশাখ ১৪২২। 

৬০) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

     ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১। 

৬১) ভ�াচায�, �িবজনিবহারী : �কতকাদাস ��মান� মনসাম�ল, সািহত� অকােদিম, 

     রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শা�  �রাড, নতুন িদ�ী-১১০০০১, �থম �কাশ, ১৯৬১, 

     ষ� মু�ণ ২০০৫। 

৬২) ভ�াচায�, অিম�সূদন : বড়ু চ�ীদােসর �কৃ�কী��ন সম�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ 

    বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩,  �থম �কাশ : আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, 

    একাদশ সং�রণ : আি�ন ১৪১৫, অে�াবর ২০০৮। 

৬৩) মুেখাপাধ�ায়, �তী�নাথ (ভাষা�র সত� �সৗরভ জানা) : �বৗ�ধেম�র িবকাশ ভারেত 

    ও বিহিব�ে�, �ে�িসভ পাবিলশাস�, ৩৭ এ , কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ 

    : জুলাই ২০০২, পুনমু��ণ : �ফ�য়াির, ২০০৯। 
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৬৪) মুেখাপাধ�ায়, �হেরকৃ� (স�ািদত) ও চে�াপাধ�ায়, ড. সুনীিতকুমার (ভুিমকা 

     স�িলত) : রামায়ণ কৃি�বাস িবরিচত, সািহত� সংসদ, ৩২, আপার সারকুলার �রাড,  

     কিলকাতা-০৯, �থম �কাশ : আি�ন ১৩৫৪, আগ� ১৯৫৭, প�ম মু�ণ : �পৗষ 

     ১৪১২, িডেস�র ২০০৫। 

৬৫) মুেখাপাধ�ায়, � িনম�েল�ু : ভারতচে�র অ�দাম�ল, মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট 

     িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : অে�াবর ১৯৭৮, 

    পুনমু��ণ : ২০১০-২০১১। 

৬৬) মুেখাপাধ�ায়, সুখময় : বাংলা সািহেত�র �াচীন কিবেদর পিরচয় ও সময়, ভারতী বুক 

    �ল, ৬িব, রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা—০৯, �থম �কাশ-আগ� ১৯৮৭, 

    পুনমু��ণ : িডেস�র, ২০১৭। 

৬৭) মুেখাপাধ�ায়, ড. অিনমা : সেতেরা শতেকর রাঢ় বাংলার সমাজ ও সািহত�, ব�ীয় 

    সািহত� সংসদ, ৬/২ রমান� মজুমদার ি�ট কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, বধ�মান 

    বইেমলা, ১৯৯৫, পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত ব�ীয় সািহত� সংসদ সং�রণ : কলকাতা 

    বইেমলা , ২০১৬। 

৬৮) মি�ক, দীপ�র : মধ�যুগ : িফের �দখা, পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, 

     কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, �ফ�য়াির ২০০৪। 

৬৯) িম�, ত�য় ও কিরম মীর �রজাউল : মধ�যুেগর বাংলা গদ�, ব�ীয় সািহত� সংসদ, 

     ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, কলকাতা বইেমলা, 

     ২০১৬। 

৭০) িম�, অমেল�ু : রােঢ়র সং�ৃিত ও ধম�ঠাকুর, ফাম�ােক এল মুেখাপাধ�ায়, কলকাতা, 

     �থম সং�রণ, ১৯৭২।  

৭১) রায়, অিন�� ও চে�াপাধ�ায়, র�াবলী (স�ািদত) : মধ�যুেগ বাংলার সমাজ ও 

     সং�ৃিত, �ক িপ বাগচী অ�া� �কা�ানী, ২৮৬ িব. িব. গা�ুলী �ীট, কলকাতা-১২, 

     �থম �কাশ : ১৯৯২, ি�তীয় মু�ণ : ২০১২। 

৭২) রায়, নীহারর�ন : বা�ালীর ইিতহাস আিদপব�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : ১৩৫৬, সংেযািজত �া�রতা সং�রণ : ১৩৮৭, 

     �থম �দ’জ সং�রণ : �বশাখ ১৪০০, চতুথ� সং�রণ : অ�হায়ন ১৪১০। 
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৭৩) লালা, ড. আিদত�কুমার : বাংলার ধম�ঠাকুর �পরােমর ম�লগান, �দ’জ পাবিলিশং, 

     ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ২০১৮,  

     আি�ন ১৪২৫।  

৭৪) শম�া, রামশনন : আিদ মধ�যুেগর ভারতীয় সমাজ সাম� �ি�য়া িবষেয় এক সমী�া, 

    ওিরেয়� ��াকেসায়ান �াইেভট িলিমেটড, ১৭, িচ�র�ন এিভিনউ, কলকাতা-৭২, 

    �থম �কাশ : ২০০৩, পুনমু��ণ : ২০১৫। 

৭৫) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট  

    িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন�  

    সং�রণ, ১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪। 

৭৬) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, ি�তীয় খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট  

     িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� 

     সং�রণ, জানুয়াির ১৯৯১, অ�ম মু�ণ, নেভ�র, ২০০৭। 
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