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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 
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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। 



67 

 

�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 
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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 
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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।  
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�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 



91 

 

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� : 
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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। 


