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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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