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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  
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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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�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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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।  
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