
i 
 

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�। 

 


