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চতুথ� অধ�ায় 

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

�বিচ�� অে�ষণ 

 

�ষাড়শ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী পয�� ম�ল কােব�র ইিতহােস ‘ধম�ম�ল’ 

কাব� ধারার পিরচয় �পেয় থািক। এই ধারার অন�তম একজন কিব ঘনরাম চ�বত�ী, িতিন 

অ�াদশ শতা�ীেত তারঁ কাব� রচনা কেরিছেলন। ঘনরাম চ�বত�ীও তাঁর কাব� রচনার 

পূেব� আিদ কিব ময়ূরভে�র কথা বেলেছন। ঘনরাম চ�বত�ী অ�াদশ শতা�ীর ধম�ম�ল 

কাব� রচিয়তােদর মেধ� একজন অন�তম কিব। সুকুমার �সন ঘনরাম চ�বত�ী স�ে� 

বেলেছন – “ধম�ম�ল রচিয়তােদর মেধ� সবেচেয় িশি�ত ও দ� িছেলন ঘনরাম চ�বত�ী। 

ঘনরাম সুেলখক িছেলন। তাঁহার রচনা সব�ািধক পিরিচত ধম�ম�ল কাব�।”১ অ�াদশ 

শতা�ীর ব�ল পিরিচত কিব ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ �ে�র ভিণতায় আ�পিরচয় িদেয়েছন। 

তারঁ িনবাস িছল বধ�মান �জলা �থেক চার মাইল দি�েণ কইয়ড় (বত�মান �কােয়ার) 

পরগণার অ�গ�ত কৃ�পুর �ােম। কৃ�পুর �ামিট দেমাদর নেদর দি�ণ তীের অবি�ত। 

‘পি�ম উদয়’ পালার ভিণতায় কিব �সকথা বেলেছন – 

                 “কইয়ড় পরগণা বািট কৃ�পুর �ােম।।”২ 

এছাড়া ‘�ঢকুর পালা’-য় তাঁর কৃ�পুর �ােমর উে�খ পাই – 

                     “িচি� তার রােজা�িত     কৃ�পুর িনবসিত 

                                   ি�জ ঘনরাম রস গান।।”৩ 

‘কানড়া �য়�র পালা’-য় বেলেছন – 

                          “গান ি�জ ঘনরাম কৃ�পুরবাসী।”৪ 

সত�ই ঘনরােমর িনবাস কৃ�পুর �াম ‘মায়ামু� পালা’-�তও তার পিরচয় �মেল – 

                     “িচ� তার রােজা�িত   কৃ�পুর িনবসিত 

                                 ি�জ ঘনরাম রস গান।।”৫ 

ঘনরাম তারঁ কােব�র ভিণতায় জািনেয়েছন তাঁর িপতার নাম �গৗরীকা�, মাতার 

নাম সীতা, িপতামহ ধন�য়, মাতামহ রায়না িনবাসী গ�াহির। িপতা-মাতার পিরচয় পাওয়া 

যায় ‘�ঢকুর পালা’-য় – 

                      “মাতা যার মহােদবী সতী সা�ী সীতা। 

                        কিবকা� শা� দা� �গৗিরকা� িপতা।।”৬ 
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ঘনরাম িপতৃনােমর উে�খ কেরেছন ‘হির�� পালা’-য় – 

                       “কিববর �গািরকা� সূত ঘনরাম।।”৭ 

মাতা ও মাতামেহর নাম উে�খ কেরেছন ‘জাগরণ পালা’-য় – 

                      “�কৗকুসাবী অবতংতেশ     কুশ�জ রাজবংেশ 

                                     ি�জ গ�াহির পূণ�বান। 

                       তাহার দূিহতা সীতা      সত�বতী পিত�তা 

                                    তার সুত ঘনরাম গান।।”৮ 

‘�গৗড়যা�া পালা’ ও ‘পি�ম উদয় আর� পালা’-য় ঘনরাম িপতামেহর নােমর উে�খ 

কেরেছন – 

                       “ঠাকুর পরমান� �কৗশল�ার বংশ। 

                        ধ�য় সূত তার সংসার �শংস।। 

                        ত�নুজ শ�র অনুজ �গৗরীকা�। 

                        তার সূত ঘনরাম ��পেদ �া�।।”৯       

আবার, 

                      “চ�বত�ী ধন�য়         তাহার তনয়�য় 

                               কিববর শ�র �ধান। 

                      তদনুজ �গৗড়ীকা�     কাব�িস�ু শা� দা� 

                               ত�নুজ ঘনরাম গান।।”১০         

ঘনরােমর িপতার দাদা িছেলন শ�র চ�বত�ী। এছাড়া ঘনরােমর চার পু� – রামরাম, 

রামেগাপাল, রামেগািব� ও রামকৃ�। কিবক�ণ মুকুে�র ‘চ�ীম�ল’ কােব�র মেতা 

ঘনরােমর কােব� আ�িববরণী না থাকেলও িতিন তারঁ কােব�র িবিভ� অংেশ তারঁ জ� 

পিরচয় িদেয়েছন। 

 ঘনরাম চ�বত�ী বধ�মােনর মহারাজা কীিত�চে�র (১৭০৩ – ১৭৩৭ �ীঃ) 

পৃ�েপাষকতায় তারঁ কাব� রচনা কেরন। রাজা কীিত�চ� বীর �যা�া িছেলন। িতিন 

বালাগেড়র রাজােদর স�ুখ যুে� পরািজত কেরন। কীিত�চ� িবদ�ানুরাগীও িছেলন, তাই 

ঘনরােমর মুেখ সং�ৃত ��াক �েন রাজা তারঁ িনজ� চতু�াঠীেত ঘনরােমর িবদ�াজ�েনর 

ব�ব�া কের �দন। পের রাজা কীিত�চে�র অথ�ানুকুেল� ঘনরাম রচনা কেরন ‘�ধ��ম�ল’ 

কাব�। ঘনরাম তাঁর কােব�র ভিণতায় ব� �ােন মহারাজা কীিত�চে�র ম�লকামনা কের 

িলেখেছন – 

                    ১)    “অিখল িবখ�াত কীি��     মহারাজা চ�ব��ী 
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                                       কীিত�চ� নের� �ধ। 

                           িচনিত তার রােজা�িত   কৃ�পুর িনবসিত 

                                       ি�জ ঘনরাম রস গান।।”১১         

                ২)    “ মহারাজা �িত�ভু      দয়া না ছািড়ব কভু 

                                  নােয়েকর কিরেব কুশল। 

                          ��পেদ হেয় য�     ঘনরাম কিবর� 

                                    িবরিচল �ধ��ম�ল।।”১২           

                ৩)    “�রামিক�র ি�জ ঘনরাম গান। 

                        মহারাজ কীি��চে� কিরয়া কল�ান।।”১৩            

 

                 ৪)    “মহারাজ কীি��চে� কিরয়া কল�ান। 

                         �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।।”১৪           

সম� কােব� এইভােব বারবার কিব ঘনরাম তারঁ পৃ�েপাষক বধ�মান রাজ কীিত�চে�র 

�ণকী��ন কেরেছন। মহারাজা কীিত�চ�ই তাঁেক ‘কিবর�’ উপািধ িদেয়িছেলন। 

সুকুমার �সন ঘনরােমর �� িহসােব �রামদােসর কথা মেন কেরেছন। তেব তাঁর 

��র নাম রামদাস এটা সব�াংেশ সত� নয়। আসেল ঘনরাম িছেলন রাম ভ� – �সই 

সূে�ই িতিন িলেখেছন – “�রামদােসর দাস ি�জ ঘনরাম।”১৫ িকংবা – “�রামিক�র 

ি�জ ঘনরাম গান।”১৬ �যমন ‘আখড়া পালা’-য় পাব�তীেক জািনেয়েছন –“�ধ��দােসর দাস 

আিম অিত দীন।”১৭ সুকুমার �সেনর কথা �মেন িনেল তারঁ আর এক �� �ধ��দাস 

বলেত হয়। সুকুমার �সন তার িকছুটা আ�কািহনী িদেয়েছন – স�বত বধ�মান রায়না 

থানার অ�গ�ত রামবািট �ােমর �টােল ঘনরাম পড়ােশানা করেতন। রামবািটর িসে��র 

ভ�াচােয�র পূব�পু�ষ �কউ একজন কিবর �� িছেলন। কিথত আেছ একিদন পূজার ফুল 

তুলেত িগেয় বালক ঘনরােমর পােয় �ব�েনর কাঁটা িবঁেধ যায়, কাঁটা ছািড়েয় িতিন �সই 

হােত ফুল তুেল এেন ভ�াচায�েক �দন। একিদন ভ�াচায� �দখেত পান রঘুনাথ ঠাকুেরর 

পােয় �ব�েনর কাঁটা �লেগ আেছ, পের জানেত পারেলন �য ই� �দবতা রঘুনাথ অিভমান 

কের গৃহত�াগ কেরেছন। ভ�াচায� নীলাচলগামী হেলন, পেথ রাম-সীতা ও ল�ণ তােক 

ছলনা কের জানােলন �য পুরী যাবার দরকার �নই। ভ�াচায� বািড় িফের ঘনরামেক 

রামায়ণ পাঁচালী িলখেত বলেলন। ঘনরাম রাম-ব�না িলেখ ঘুিমেয় পেড়ন, পেরর িদন 

সকােল �দখেলন তা ধম�ঠাকুেরর ব�নায় পিরণত হেয়েছ। �সই রােত �য়ং রামচে�র 

কােছ কিব ‘�ধম�ম�ল’ �লখার ��ােদশ পান। আসেল রামভ� কিব িহসােব তার রামায়ণ 
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�লখারই কথা, িক� িতিন স�বত ��র আেদেশ ধম�ম�ল িলেখিছেলন। তেব �কাথায় 

বেস িতিন তাঁর কাব� িলেখিছেলন তা জানা যায় না। 

ভ�াচায� আসেল �ক? এ িনেয় মতিবেরাধ আেছ। কিবর উ�রািধকারেদর ধারনা 

অনুযায়ী কৃ�পুর কুকুরা �ােমর পূব�িদেক কলমীেগার পুকুেরর পূব�পােড় কিবর একিট 

ফুলবাগান িছল, �সখােন একিদন পূজার ফুল তুলেত িগেয় বালক ঘনরােমর পােয় �ব�েনর 

কাঁটা িবঁেধ যায়, কাটঁা ছািড়েয় িতিন �সই হােত ফুল তুেল এেন ভ�াচািয�েক �দন। িনেজ 

�া�ণ হেলও তারঁা মি�ের একজন পূজারী রাখেতন। এই ভ�াচায� কিবর �� হেত 

পােরন। তথািপ ঘনরাম কােব� ভিণতার ব� �ােন তাঁর ��র কথা বেলেছন; �যমন – 

          ১)    “��পদ ভািব য�     ঘনরাম কিবর� 

                         নুতন ম�ল রস গান।।”১৮        

          ২)    “ভািব ��পদ ছিব      ভেন ঘনরাম কিব 

                      অিভনব ধম� ইিতহাস।।”১৯            

          ৩)            “হির��চরণসেরাজ কির ধ�ান। 

                         �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।”২০      

তেব এই অংশিটেক �কান �কান সমােলাচক হাস�কর এবং অস�িতপূণ� বেলেছন। 

উপেরা� অংশিটর �কান �মাণ �নই। �কননা �দখা যায় �য, সুকুমার �সন উ� অংেশর 

�য িববরণ �দেয়েছন, �সই অংেশর ভ�াচােয�র কািহিনর সে� ঘনরােমর ব�ি� জীবেনর 

�কান িমল �নই। মেন হয়, অমূল�চরণ পি�ত িযিন ঘনরােমর ধম�ম�েলর গােয়ন িছেলন 

িতিন হয়েতা অন�ান� ধম�ম�েলর রচিয়তােদর আ�িববরণ �থেক কািহিনিট অনুকরণ 

কেরন। সুকুমার �সন এই কািহিনিট গােয়েনর কাছ �থেক �পেয়িছেলন, নয়েতা সুিশি�ত 

কিব ঘনরােমর পে� এরকম অস�িতপূণ�, িভি�হীন �লখা স�ব নয়। ঘনরােমর অন� 

�কান পুিথেতও এই আ�িববরণী �দখা যায় না। আর সুকুমার �সন অমূল�চরণ পি�েতর 

কাছ �থেক �য মম�াংশিট �েনিছেলন তার �কান উ�ৃিত �কাশ কেরনিন। �স�ত, বলেত 

হয় িতিন �য অেলৗিকক কািহনীর কথা বেলেছন; যা উপহাস িহেসেব মেন হেব আধুিনক 

মন� পাঠেকর কােছ, তা ভুল। �কননা মধ�যুেগর সািহেত�র �বিশরভাগই অেলৗিকক 

কািহিন আি�ত। �যখােন সব ধম�ম�লই অেলৗিকক রসাি�ত; �সখােন এমনিট মেন করার 

�কান ��ই �নই �য, ধম�ম�ল �কাশক আ�িববরণিট অেলৗিককতার জন� বজ�ন 

কেরিছেলন। 

ঘনরাম চ�বত�ী একজন �িতভাধর কিব িছেলন �স িবষেয় সে�হ �নই। 

ম�লকােব�র রীিত অনুযায়ী কাব� রচনা করেলও তাঁর কােব� নূতনে�র �াদ পাওয়া যায়। 
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সুকুমার �সেনর মেত –“ঘনরােমর রচনার �ধান �ন �স�তা ও ভ��িচ।”২১ কিব 

সং�ৃত সািহত� স�ে�ও সুপি�ত িছেলন, তা তাঁর �পৗরািণক �স� ব�বহার �থেকই �বাঝা 

যায়। �লাক অিভ� কিব িহসােব িতিন তারঁ কােব� মানুেষর আচার, ব�বহার, সং�ার 

ইত�ািদর ব�বহার কেরেছন। কিব রায়�ণাকর ভারতচে�র আেগর, তারঁ কােব� একই 

সে� আরবী-ফারসী, সং�ৃত, িহ�ী এবং �দশজ শে�র �েয়াগ িব�য়বহ। িতিন ধম�ম�ল 

কাব� ছাড়াও ‘সত�নারায়ণ রসিস�ু’ নােম একিট ‘সত�নারায়েণর পাচঁালী’ িলেখিছেলন। 

কােব�র সামি�ক মূল�ায়ণ করেত িগেয় সুকুমার �সন বেলেছন –“কােব� স��� ঘনরােমর 

উদারিচ�তার পিরচয় আেছ। বৃ�াবনদােসর ‘�চতন�ভাগবেত �থম �িনয়ািছলাম সাব�েভৗম 

উদার অনুক�া-বাণী, “জীব �িত কড় �ভু �ভদৃি�পাত,” আর �ায় দুইশত বৎসর পের 

ঘনরােমর কােব� পাইলাম �দশা�েবােধর আকুিত, “রাজার ম�ল িচনিত �দেশর 

কল�াণ।”২২ 

ঘনরােমর কাব� রচনার মূেল �দবতার আেদেশর কথা থাকেলও �কাথাও তার 

উে�খ পাইিন; িতিন ��র আেদেশই উ�ু� হেয় কাব� রচনায় �তী হেয়িছেলন। কােব�র 

িবিভ� �ােন ভিণতা ব�বহারই তার �মাণ। ঘনরাম চ�বত�ীও তাঁর কাব� রচনার সময়কাল 

উে�খ কেরেছন। কােব�র �শেষ ‘�গ�ােরাহন পালা’-য় �� আর� ও �ে�র সমাি�কাল 

উে�খ কেরেছন। কিব �হয়ঁািলর মধ� িদেয় কােব�র রচনাকােলর উে�খ কেরিছেলন। 

�স�ত বলা আবশ�ক, ঘনরাম কাব� রচনা �� কেরিছেল �কান সমেয় তার উে�খ �নই; 

কিব �ধুমা� বেলেছন – 

                  “স�ীত আর�কাল নাইক �রণ। 

                   �ন সেব �য কােল হইল সমাপন।”২৩ 

অন�িদেক রচনা সমাি�কাল উে�খ কেরেছন –  

                  “শক িলেখ রাম�ণ রসসুধাকর। 

                   মাগ�কাদ� অংেশ হংস ভাগ�ব বাসর।। 

                   সুল� বল� প� তৃিতয়াখ� িতিথ। 

                   যামসংখ� িদেন সা� স�ীেতর পুিথ।।”২৪ 

--শকা� অনুযায়ী �াচীন কিবরা কাব� রচনার কাল িনেদ�শ করেতন। এখােন রাম =৩, �ণ 

= ৩, রস = ৬, সুধাকর অথ�াৎ চ� = ১। সাল গণনা অনুযায়ী উে�া িদক �থেক সাজােল 

হয় ১৬৩৩ শকা�। এর সে� ৭৮ বছর �যাগ করেল ১৭১১ ি��া� হয়। িতিথ িনেদ�শ 

অনুযায়ী দাঁড়ায় – ৮ই অ�হায়ণ ১৬৩৩ শকা� অথ�াৎ ১৭১১ ি��া� ��বার।  
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ঘনরাম তাঁর কােব� নােয়েকর ম�ল কামনা কেরেছন। ‘নােয়ক’ বলেত পালাকী��েন 

যারা গােয়েনর সে� সংেযাগ র�া কেরন, গােয়েনর কােছ এরা পৃ�েপাষেকর সমান। 

কারণ তােঁদর ই�ায় অেনক গােয়ন সাতিদন ধের ম�ল গান করার সুেযাগ �পত। কিব 

ঘনরাম তাই তাঁর কােব� বারবার নােয়েকর কথা বেলেছন – 

             ১)    “গােন িব� কড় নাশ      পুর নােয়েকর আশ 

                              �ণিত �কােশ ঘনরাম।।”২৫                 

             ২)     “নেগ�-নি�িন মা নােয়েক কড় দয়া। 

                      গান ি�জ ঘনরাম �দহ পদ ছায়া।।”২৬                

            ৩)     “মহারাজ �িত �ভু     দয়া না ছািড়েব কভু 

                              নােয়েকর কিরেব কুশল।”২৭                

             ৪)      “�রাম পদ��     ভািবয়া সদান� 

                             �া�ণ ঘনরাম গান। 

                      রাজার বা�া পূণ�     �ভু ক�ণ তূণ� 

                            নােয়েক হইেব কৃপাবান।।”২৮    

এইভােব বার বার নােয়েকর ম�ল কামনা �থেক মেন হয় কখনও কখনও হয়েতা ঘনরাম 

গােয়েনর ভূিমকা পালন কেরেছন।  

ঘনরাম চ�বত�ীর কিবকথা আেলাচনার পর তারঁ কােব�র সাধারণ পিরচয় িদেয় 

কােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণ স�েক� আেলাচনায় 

অ�সর হওয়া যাক। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর ‘ধম�ম�ল’ কাব�েক চি�শিট পালায় িবভ� 

কের পালা�িলর মধ� িদেয় কািহনীর গিতধারা বজায় �রেখিছেলন। িতিন মুল কািহনীর 

সে� সে� উপ-কািহনীও সংযু� কেরেছন। লাউেসেনর জ�বৃ�া� �থেক �� কের 

�গ�ােরাহন পালা পয�� ঘনরাম কািহনীর িব�ীণ� বণ�নার মধ� িদেয় ধম�ঠাকুেরর মিহমা ও 

কােব�র চািরি�ক �নাবলীর পয�ােলাচনা কেরেছন। তেব ম�লকােব�র রীিত অনুসরন 

কেরই �েগ�র শাপ�� �দবতার কােব�র নায়েকর �ারা মত�� ভুিমেত ধম�ঠাকুেরর পূজা 

�চার বা মাহা�� �চার করার কািহিনই কােব�র মূল আঁধার িহেসেব িচি�ত। ঘনরােমর 

কােব�র চি�শিট পালা হল – ‘�াপনা পালা’, ‘�ঢকুর পালা’, ‘র�াবতীর িববাহ পালা’, 

‘হির�� পালা’, ‘শােলভর পালা’, ‘লাউেসন জ�পালা’, ‘আখড়া পালা’, ‘ফলািনম�াণ পালা’, 

‘ �গৗড়যা�া পালা’, ‘কামদল বধ পালা’, ‘জামিত পালা’, �গালাহাট পালা’, ‘হ�ীবধ পালা’, 

‘কাঙুর যা�া পালা’, ‘কাম�প যু� পালা’, ‘কানড়ার �য়�র পালা’, ‘কানড়ার িববাহ পালা’, 

‘মায়ামু� পালা’, ‘ইছাই বধ পালা’, ‘অেঘার বাদল পালা’, ‘পি�ম উদয় আর� পালা’, 
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‘জাগরণ পালা’, ‘পি�ম উদয় পালা’, ‘�গ�ােরাহন পালা’-র মধ� িদেয় কািহিন পিরক�না 

কেরেছন। এছাড়াও ‘সুির�ার পালা’ (পিরিশ�) বেল একিট পালা রেয়েছ ঘনরােমর 

কােব�। ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব�র কাব� কািহিনর সংি�� পিরচয় লাভ করব এই পালা 

িবভাজন �থেকই। 

‘ব�না পালা’ ম�লকােব�র একিট গতানুগিত পালা। আমরা মধ�যুেগ রিচত �িতিট 

ম�লকােব�ই ‘ব�না পালা’-র পিরচয় �পেয় থািক। ম�লকােব�র কিবরা সকেলই �দব-

�দবীর  ব�না কের কাব� রচনায় �তী হেয়েছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর ‘�াপনা পালা’-য় 

িবিভ� �দবেদবীর ব�না কের কাব� রচনায় অ�সর হেয়েছন। এই পালায় �থেম িবিভ� 

�দবেদবীর ব�না, সৃি�ত� এবং শাপ�� হেয় র�াবতীর মেত�� জ��হেনর কািহনীর বণ�না 

রেয়েছ। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কােব� যথা�েম গেণশ, ধম�, শি�, সর�তী, ল�ী ও 

�যাগাদ�ার বণ�না কেরেছন। তেব ঘনরােমর কােব�র এই পালায় দুিট অংেশর সু�� �প 

আমরা �দখেত পাই। একিট ব�না অংশ ও অন�িট সৃি�প�ন এবং র�াবতীর মেত�� জ� 

�হেণর কািহিন। ঘনরাম সৃি�ত� বণ�না কােল বেলেছন সৃি�র আিদকােল এক িনরাকার 

�� সনাতন িছেলন। চতুিদ�েক অ�কার পৃিথবী, �গ�-মত��-পাতাল-�দবতা-অসুর-মানব, 

িদনরাি�, জলবায়ু িকছুই িছল না। িনর�েনর সৃি�র বাসনা হেল িতিন এেক এেক উলুক, 

��া-িব�ু-মেহ�র �থেক �� কের পৃিথবী, প�পািখ, পাহাড়-পব�ত, জীবজ�, মানুষ, 

�দবতা, িদন-রাি� সম� িকছুই সৃি� কেরন। ��া-িব�ু-মহােদবেক সৃি� ধারণ, পালন ও 

সংহােরর দািয়� অপ�ণ কেরন। এভােবই স�� হয় সৃি�প�ন কািহিন। 

অন�িদেক ঘনরােমর কােব� ‘�াপনা পালা’-য় র�াবতীর জ� কািহিন অেনকটা 

এমন ভােব সািজেয় তুেলেছন ঘনরাম – কিলযুেগ মানুষ ধেম�র পূজা �থেক িবরত থাকায় 

ধম�ঠাকুর মেত�� তার পূজা �চার করেত ই�ুক হেল হনুমান র�াবতীর ভিবষ�ত বাণী বেল 

�েগ�র নত�কী অ�ুবতীেক র�াবতী �েপ মেত�� পাঠােনার পরামশ� �দন ধম�েদবেক। �সই 

মত পাব�তীর �ারা অ�ুবতীেক ছলনা কের অিভশাপ �দন – 

“এেতা যিদ অ�ের িচি�লা ধম�রাজ। 

জগতজননী জািন কেরন �স কাজ।। 

জারিত �া�ণী �বেশ গেণেশর মা। 

যান নটী ছিলেত চিলেত কাঁেপ গা।।”২৯ 

�দবী জরতীেবেশ জেলর ঘােট ছলনা কের অিভশাপ �দন অ�ুবতীেক। ফেল �দবীর 

শােপর কথামেতা ম�রার গেভ� র�াবতী �েপ জ��হণ কেরন অ�ুবতী । তাঁর িপতা 
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�বণুরায়, �াতা মহামদ এবং পিত�েপ পােবন কণ�েসন ও পু� হেব লাউেসন। আর 

লাউেসনই ধেম�র পূজা করেবন। 

ঘনরােমর কােব�র পরবত�ী পালা ‘�ঢকুর পালা’। এই পালায় �দখা যায় ধম�পােলর 

মৃতু�র পর তার পু� �গৗেড়�র �গৗেড়র িসংহাসেন বেসন। একিদন রাজা �গৗেড়�র মৃগয়া 

করেত িগেয় ব�ী �সামেঘাষেক �দখেত পান। কারন িহেসেব িতিন জানেত পােরন 

রাজকর না িদেত পারায় মহামদ তােক ব�ী কেরেছন। এই কথােশানার পর রাজা তােক 

িবেশষ স�ান �দশ�ন কের মুি� �দন। �সামেঘােষর পু� ইছাই �ঘাষ িছল �দবী ভবানীর 

পরম ভ�, আর �সই �দবীর কৃপায় ইছাই �বল পরা�মশালী হেয় পরবত�ীকােল িতিন 

ি�ষ�ীেত �ঢকুর গড় �াপন কেরন। ইছাই �গৗেড়�রেক কর িদেত অ�ীকার কেরন এবং 

কণ�েসেনর সম� স�ি� �াস কের �নন। এরপর �গৗেড়�র �সাম �ঘাষেক প� পাঠােল 

�সাম �ঘাষ কর �দওয়ার ব�ব�া করেল ইছাই তা জানেত পােরন এবং রাজার দূতেক নানা 

ভােব অপমান কের তাড়ীেয় �দন। �গৗেড়�র এই কথা �শানার পর যুে�র �ঘাষনা কেরন। 

�গৗেড়�র যুে� পরািজত হন এবং �সই সে� কণ�েসেনর ছয়পু� ইছাইেয়র সােথ যুে� 

মারা যায়। কণ�েসেনর ছয়বধূ সহমরেণ �গেলন এবং তার প�ী িবষ �খেয় অ�হত�া 

কেরন। �গৗেড়�র �শাক�� কণ�েসনেক সা�না িদেয় পুনরায় িববাহ করার ��াব �দন। 

এভােবই এই পালার সমাি� ঘেট। 

ঘনরােমর কােব� এর পেরর পালা র�াবতীর িববাহ পালা। এই পালায় আমরা 

�দিখ �গৗেড়�র কণ�েসনেক নানা ভােব সা�না িদেয় তােক র�াবতীর সােথ িববােহর 

��াব �দন। এিদেক মহামদ �যন িববােহ �কান �কার ব�াঘাত ঘটােত না পােরন তার 

জন� �গৗেড়�র তােক �কৗশেল কাম�প পািঠেয় �দন। �গৗেড়�র কণ�েসেনর সে� 

র�াবতীর িববাহ িদেয় �রণেসনেক ময়নার অিধপিত কের পাঠান। মহামদ কাম�প জয় 

কের িফের আসার পর কণ�েসেনর সে� র�াবতীর িববােহর কথা �নেত �পের �ু� হেয় 

ওেঠন এবং িতিন �িতেশাধ �নবার জন� দৃঢ়�িত� হেয় ওেঠন। এিদেক র�াবতী িপতা-

মাতার খবর না �পেয় কণ�েসনেক �গৗেড় পাঠােল মহামদ রাজসভায় কণ�েসনেক ‘আটঁকুড়া’ 

এবং র�াবতীেক ‘ব��া’ বেল অপমান কেরন। কণ�েসন ময়নায় িফের এেস র�াবতীেক 

সম� কথা জানােল র�াবতী পু� কামনার জন� নানা ধরেণর �ত কথা, পুজাচ�না করেত 

থােকন। িতিন ধেম�র কথা �েন চাঁপােয়েত িগেয় ধম�ঠাকুেরর পূজা করার িস�া� �নন। 

র�াবতী ধেম�র পূজা কের ধম�ঠাকুেরর কৃপা লাভ করেত না �পের তখন �ামীর অনুমিত 

�াথ�না কের শােলভর �দওয়ার জন� ��ত হন। একাে�ই র�াবতীর িববাহ পালার সমাি� 

ঘেট। 
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ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র হির�� পালা একিট অন�তম পালা। এই 

পালািট নানা িদক �থেক িবেশষ ���পূণ�। এই পালায় আমরা �দখেত পাই র�াবতী 

কণ�েসনেক নানা ভােব ধম�পুজার ব�াপাের �বাঝােত থােকন এবং �সই সােথ এও বেলন �য 

স�ান ছাড়া জীবন িবফল। র�াবতী অপু�ক রাজা হির�ে�র কািহনী �িনেয়েছন, িকভােব 

তারা ধম�ঠাকুেরর পূজা কের স�ান লাভ কেরন। িক� ধম�ঠাকুর শত� �দন �য, পু�েক 

ধম�ঠাকুেরর উে�েশ� বিল িদেত হেব। রাজা হির�� ও মদনা স�ান লাভ করার পর 

ধম�ঠাকুর পূব�শত� মত রাজার কােছ এেস পু� লুইচ�েক বিল িদেত বেলন এবং তার 

মাংস রা� আকের খাওয়ােত বেলন। রাজা ও রাণী িনজ স�ানেক বিল িদেয় র�ন কের 

সন�াসীর সামেন িতনিট থালােত সািজেয় িনেয় আেসন। এরপর ধম�ঠাকুর িনজ �প ধারণ 

কেরন এবং লুইচ�েক জীিবত কের তােদর কােছ িফিরেয় �দন। কণ�েসন র�াবতীর মুেখ 

এই কতাহ �শানার পর র�াবতীেক ধম�পুজার অনুমিত �দন, ঘনরাম এখােনই তারঁ পালা 

সমাি� ঘটান। 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� শােলভর পালায় র�াবতী চাঁপােয়েত �প�েছ ধম�ঠাকুেরর 

পূজার আেয়াজন কেরন। িক� িন�ার সে� পূজােদওয়ার পেরও িতিন ধেম�র বর পানিন। 

এরপের র�াবতী আেরা কেঠার তপস�ায় �তী হেয় তােতও �কান ফল লাভ না �পেয় 

র�াবতী শােলভর �দওয়ার আেয়াজন কেরন। শােলভর িদেয় র�াবতীর মৃতু� হয়। এরপর 

ধম�ঠাকুর চাঁপােয়েত এেস পুনরায় র�াবতীর জীবন দান কের িতিন তােক পু� স�ান 

লােভর আশীব�াদ কেরন। এই কািহনীর অবতাড়নার মধ� িদেয়ই ঘনরােমর শােলভর 

পালার পালা সমাি� ঘেট। 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব�র পরবত�ী পালা লাউেসন জ� পালা। এই পালায় আমরা 

�দখেত পাই র�াবতী ধেম�র কৃপায় যথাসমেয় পু� স�ান লাভ কের। তেব ধম�ঠাকুেরর 

ই�ানুসাের তার নাম রাখা হয় লাউেসন। কণ�েসন ও র�াবতীর পু� স�ান লােভর কথা 

যথাসমেয় �গৗেড় �প�ছায়। �গৗেড়র সকেল এই সংবােদ আনি�ত হেলও একমা� মহামদ 

ঈষ�াি�ত হন। মহামদ �িতেশাধ �নওয়ার জন� �কাটালেক ময়নায় পাঠান লাউেসনেক 

হত�া করার জন�। িক� �কাটাল তােক হত�া না করেত �পের তােক চুির কের িনেয় 

আেস। িক� ধম�ঠাকুর হনুমানেক িদেয় লাউেসনেক উ�ার কের িনেজর কােছ �রেখ �দন। 

এিদেক �কাটাল এেস মহামদেক খবর �দন তারা লাউেসনেক হত�া কেরেছ। অন�িদেক 

র�াবতী ব��ণ ধের লাউেসনেক �দখেত না �পেয় ব�াকুল হেয় ওেঠন, তখন ধম�ঠাকুেরর 

িনেদ�েশ হনুমান লাউেসেনর সােথ কপূ�রেকও িফিরেয় �দন র�াবতীর কােছ। এই 

পালােতই অমলা, িবমলা, কানড়া, কিল�া – এেদর জ� কািহনীর বণ�না কেরেছন ঘনরাম। 
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ঘনরােমর কােব� পরবত�ী পালা আখড়া পালা, আখড়া পালার কািহনী �মাটামুিট 

এরকম – লাউেসন ও কপূ�র িবদ�ািশ�া লাভ ও নানা শা� অধ�য়েনর পর তারা দুই ভাই 

িমেল ম�িশ�ার জন� ��ত হয়। ধম�ঠাকুেরর িনেদ�েশ হনুমান ময়নায় িগেয় লাউেসন ও 

কপূ�রেক ম�িবদ�া িশেখ তারা ম�বুদ�ায় পারদশ�ী হেয় ওেঠ। অন�িদেক আখড়া পালার 

আর একিট কািহনী হল আি�নমােস দুগ�া পূজার সময় �দবী ভবানী মেত�� �মেন �বর 

হেলন এই �দখেত �য, মেত�� �কাথায় �কাথায় তার পূজা হে�। িতিন যখন �দখেলন 

মেত��র িসব�� তার পূজা �ে� িক� একমা� ময়নায় তার পূজা হেছ না। তখন �দবী 

ভবানী দাসী প�ার কােছ তার কারণ জানেত চাইেল দাসী বেলন ময়নায় ধেম�র পূজা হয় 

বেল ময়নায় দুগ�া পূজা হয় না। �দবী ভবানী এই কথা �শানার পর িতিন লাউেসেনর 

পরী�া �নওয়ার জন� িতিন গিণকার ছ�েবশ ধারন কের লাউেসনেক ছলনা করার জন� 

আখড়ায় এেস উপ�িথত হন এবং লাউেসনেক নানা ভােব ছলনা করেত থােকন। িক� 

লাউেসেনর সংযেমর পিরচয় �পেয় �দবী ভবানী খুিশ হেয় তােক দুজ�য় অিস দান কেরন। 

আর সম� ঘটনাই ঘেটিছল আখড়া পালায়, তাই এই পালার নাম ‘আখড়া পালা’ নােম 

অিভিহত কেরেছন ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কব�মেধ�। আখড়া পালার কািহনী এখােনই সমা� 

হয়। 

ঘনরােমর কােব� এর পেরর পালা ফলািনম�াণ পালা। লাউেসন �দবী ভবানীর কাছ 

�থেক দুজ�য় অিস �পেয় অত�� খুিশ হেয় রাজভা�াের িগেয় �সই অিসর জন� ফলা খুজেত 

লাগেলন, িক� ফলা না �পেয় লাউেসন কম�কারেক ফলা িনম�ােণর আেদশ �দন। তেব 

কম�কার ফলা িনম�াণ করেত পােরনিন। তখন ধম�ঠাকুর হনুমানেক িনেদ�শ �দন �দববৃ� 

এেন িব�কম�ােক িদেয় লাউেসেনর দুজ�য় অিসর জন� ফলা িনম�া করেত। িব�কম�া তখন 

লাউেসেনর জন� ফলা িনম�াণ কের �দয়। লাউেসন ফলা ��েতর পর কপূ�েরর সােথ 

�গৗেড় যাওয়ার জন� মনি�র কেরন। তারা দুজেন মেল িপতা-মাতার কােছ অনুমিত 

চাইেত �গেল র�াবতী তােদর অনুমিত �দন িন। র�াবতী তখন লাউেসন ও কপূ�েরর 

�গৗড় যা�া �থেক আটকােত কণ�েসেনর সােথ পরামশ� কের �গৗড় �থেক সাের�ধল ম�েক 

আনােনার ব�ব�া কেরন। র�াবতীর উে�শ� িছল সাের�ধল মে�র কাছ �থেক ম�িশ�া 

�দবার ছেল লাউেসনেক আহত কের রাখেত, যােত কের লাউেসন �গৗেড় না �যেত পাের। 

তেব সাের�ধল মে�র সে� ম�যু� �� হেল লাউেসন সাের�ধল ও তার অনুচরেদর 

কােছ �থেম পরািজত হন। িক� এর পর ধেম�র কৃপায় হনুমােনর আশীব�ােদ ি�তীয়বার 

ম�যুে� সাের�ধল ও তার অনুচরেদর পরািজত কেরন এবং �সই সে� লাউেসন পুনরায় 
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�গৗড় যা�ার পিরক�না কেরন। ঘনরােমর কােব� ফলািনম�াণ পালা এখােনই সমা� 

হেয়েছ। 

�গৗড়যা�া পালায় লাউেসন ও কপূ�র ছ�েবেশ �গৗড় যা�া কের ম�লেকােট এেস 

হিরদাস তামুলীর আিতথ� �হণ কেরন। তামুলী লাউেসনেক পরম যে� তার বািড়েত 

আম�ণ জানােলন। এরপর �গৗড়যা�াকােল লাউেসন ও কপূ�র �েগ�র শাপ��েদবতা ন��ক 

�ধেরর কামদল বাঘ হেয় ওঠার কথা �েনন, যার অত�াচাের সকেলই অিত� হেয় 

উেঠেছ। কামদল বাঘ �দবী পা��তীর কৃপায় �তাপশালী হেয় উেঠেছ। তাই লাউেসেনর 

উপর কামদল িনধেনর ভার পেড়েছ। আর এই কােজও জনু কপূ�র যখন ভয় পাে� তখন 

লাউেসন বেলেছ – 

“লাউেসন কয় ভায়া ভয় ভাব িকেস। 

সে� এস বিধ বাঘা ধে��র আশীেষ।।”৩০ 

ঘনরােমর কােব� �গৗড়যা�া পালা এখােনই সমা� হয়। 

       ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� পরবত�ী পালা কামদল-বধ পালা। এই পালার 

কািহনীেক ঘনরাম �বশ মেনা� কের পিরেবশন কেরেছন। এখােন �দখা যায় কপূ�র 

কামদলেক �দেখ ভয় �পেল লাউেসন তােক �গাপন �ােন লুিকেয় রােখন। এরপর 

লাউেসন বােঘর স�ােন �বর হন এবং অেনক �খাঁজাখঁুিজর পর �দেখন কামদল বাঘ 

ঘুিমেয় আেছন। ঘুম� অব�ায় থাকা বাঘেক না �মের তােক নানা �কাের জািগেয় তুেলন 

এবং তার সে� যুে� জিড়েয় পেড়ন। দুজেনর মেধ� �বল যু� �� হয় এবং কামদল বাঘ 

�যেহতু �দবী পা��তীর ভ� তাই লাউেসন তােক মৃতু�র হােত �ঠেল িদেলও �স আবার 

পুন��ীিবত হেয় ওেঠ। তেব �যেহতু লাউেসেনর ঝােতই কামদল বােঘর মৃতু� িনি�ত 

তাই লাউেসেনর হােতই �শষ পয�� কামদল বােঘর মরণ হয়। লাউেসন ধেম�র কৃপায় 

কামদল বাঘেক পরািজত ও হত�া কেরন। যু� কের পির�া� হেয় লাউেসন জল পান 

করেত িগেয় �সখােন কুমীেরর সােথ �দখা হয়। কুমীর লাউেসেনর পা �টেন ধেরন, তেব 

ধেম�র কৃপায় লাউেসন �সই কুমীরেকও �বাধ কেরন। লাউেসন কামদল বাঘ ও কুমীর 

হত�া কের তােদর অংশ িবেশষ সােথ িনেয় �নন; যােত লাউেসন �গৗেড় িগেয় তার 

বীরে�র কথা বলেত পােরন। এরপর লাউেসন ও কপূ�র দুজেন িমেল �গৗেড়র উে�েশ� 

যা�া করেল পালা সমাি� ঘেট।  

ঘনরােমর কােব� পরবত�ী �য পালািট রেয়েছ তার নাম হল জামতী পালা। এই 

জামতী পালায় লাউেসনেক িবেশষ পরী�ার স�ুখীন হেত হেয়েছ। দুইভাই কামদল বাঘ 

ও কুমীর হত�া কের �গৗড়যা�াকােল জামতী নগের এেস উপি�ত হন। দীঘ�পথ অিত�ম 
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করার ফেল তারা পির�া� হেল তারা একিট সেরাবেরর িনকট িবশােমর জন� উপি�ত 

হন। এই সময় িকছু অসতী নারী তােদর �দখেত পােয় আকৃ� হেয় তারা নানা ভােব 

লাউেসেনর দৃি� আকষ�ন করার �চ�া কেরন। এই অসতী রমণীেদর মেধ� একজন িচেলন 

িশবা দে�র �ী নয়ানী। নয়ানী লাউেসনেক �দেখ তার পিরচয় িজ�াসা কেরন এবং তার 

মেনর কামনার কথা জানান লাউেসনেক। িক� লাউেসন তার কথায় আকৃ� না হেয় তােক 

িকছু উপেদশ �দন। িক� নয়ানী িছলও নােছারবা�া, �স লাউেসেনর কথায় অপমািনত 

হেয় �িতেশাধ �নওয়ার জন� িনেজর পুতেক হত�া কের তার দায়ভার লাউেসেনর উপর 

চািপেয় �দন। তখন রাজা তােক ব�ী কেরন। িক� ধম�ঠাকুেরর কৃপায় হনুমান িগেয় 

রাজােক �ে� �দখা �দন এবং বেলন লাউেসনেক মুি� িদেত। এরপর রাজা লাউেসেনর 

কাছ �থেক সম� কথা �েন লাউেসনেক মুি� �দন। লাউেসন মু� হেয় নয়ানীেক তার 

কৃত কেম�র জন� তার নাক �কেট তােক শাি� �দন। এভােবই লাউেসন ধেম�র কৃপায় 

িনেজেক সব িবপদ �থেক মু� কের �গৗড়যা�া কের �গালাহাট নগের এেস উপনীত হন। 

এভােবই জামতী পালার সমাি� ঘেটেছ। 

লাউেসন ও কপূ�র �গালাহাট পালায় এেস উপি�ত হন এবং পেথ ফুেলর মালা 

িবে�তা হীরা মািলনীর সােথ তােদর সা�াৎ হয়। লাউেসন হীরা মািলনীর কাছ �থেক 

ফুেলর মালা িকেন িনেয় ধেম�র পূযা কেরন। হীরা মািলনী তােদর িনজ গৃেহ িনেয় আেসন 

এবং অিথিতেদর যেথ� �সবা য� কেরন। এইসময় তােদর সােথ �দখা হয় ভাজন বুিড়র 

সােথ। ভাজন বুিড় লাউেসেনর পিরচয় িজ�াসা কের, তােদর পিরচয় �পেয় িতিন 

লাউেসেনর সে� তার মেনর কামনা বাসনার কথা জানায়। িক� লাউেসন ও কপূ�র 

ভাজনবুিড়র এই কথা �েন তােক িতর�ার কেরন। ভাজনবুিড় তখন সুির�ােক িগেয় এই 

কথা বেলন। সুির�া তার দাসীেক বেলন লাউেসন ও কপূ�রেক িগেয় িনেয় ছলনা কের 

িনেয় আসেত। িক� দুইভাই না আসেল সুির�া িনেজ িগেয় লাউেসেনর সে� �দখা কেরন 

এবং নানা ছলাকলাল� লাউেসনেক বশ করার �চ�া কেরন। িক� লাউেসন তােত একটুকু 

িবচিলত না হেয় �স তার সংযেমর পিরচয় িদেয়েছন। িক� সুির�া নােছাড়বা�ার মেতা 

লাউেসেনর িপছেন �লেগ থােক। সুির�া লাউেসনেক একিট ধাঁধাঁ সমাধান করার কথা 

��ন এবং �সই সে� এও শত� �দন �য, লাউেসন যিদ এই ধাঁধাঁর সমাধান করেত পােরন 

তেব লাউেসন মুি� পােব না হেল তােক ব�ী থাকেত হেব। লাউেসন সুির�ার ধাঁধাঁর 

সমাধান করেত না �পের সুির�ার হােত ব�ী হন। এরপ লাউেসন ধম�ঠাকুেরর কৃপায় 

হনুমােনর সাহােয� সুির�ার ধাঁধারঁ �ে�র উ�র িদেয় ব�ন �থেক মুি� লাভ কেরন। 

সুির�া লাউেসেনর এই কােজও জন� অপমািনত �বাধ কেরন। এরপর লাউেসন ও কপূ�র 
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�গালাহাত পিরত�াগ কের �গৗেড়র উে�েশ� যা�া কেরন এবং ঘনরাম এখােনই �গালাহাট 

পালা সমা� কেরন। 

  �গালাহাট �থেক লাউেসন ও কপূ�র রমিত নগের এেস �েবশ কেরন। রমিত 

নগের তারা লাউদে�র বািড়েত আ�য় �নন। লাউদ� লাউেসেনর ফলায় মহামেদর ছিব 

�দখেত �পেয় িতিন ধারণ কেরন তারা মহামেদর ভািগেনয়। এিদেক মহামদ যখন জানেত 

পােরন লাউদে�র বািড়েত দুজন পু�ষ আ�য় িনেয়েছন, তখন মহামদ �ঘাষনা কেরন 

ভনেদশী পু�ষেক আ�য় িদেল তােক শাি� �দওয়া হেব। একথা �েন লাউেসন ও কপূ�র 

লাউদে�র বািড় �থেক িবদায় িনেয় গাছতলায় এেস আ�য় �নন। এিদেক মহামদ ষড়য� 

কের �কাটালেক িদেয় লাউেসেনর কােছ একিট হািত �বঁেধ �রেখ আসেত বেলন �চার 

অপবােদ লাউেসনেক শাি� �দওয়ার জন�। ই�জাল �কাটাল লাউেসনেক হািত চুিরর দােয় 

ধরেত �গেল কপূ�র ভেয় পািলেয় যায়। িক� �কাটাল লাউেসনেক ব�ী কের তার উপর 

অত�াচার করেত থােকন – 

“�সেনর উপর িকল পেড় দুমদুম। 

নািথ �নাথা িকল �তঁা �ঠ�া নিড় �ড়া।। 

অন� কার হেল হাড় হেয় �যত �ঁড়া।”৩১ 

লাউেসন ই�জাল �কাটালেক বার বার বলেত লাগেলন �য �স হািত চুির কেরিন, তথািপ 

�কাটাল লাউেসেনর উপর �বল অত�াচার করেত থােকন। লাউেসন মুি� পাওয়ার জন� 

ধম�ঠাকুেরর �াথ�না কেরন। ধম�ঠাকুর তখন লাউেসনেক বাঁচােনার জন� হনুমানেক িনেদ�শ 

�দন লাউেসনেক িগেয় মু� করেত। হনুমান রােত রাজােক �ে� �দখা িদেল রাজা পর 

িদন লাউেসনেক মুি� �দন ব�ী অব�া �থেক। িক� মহামদ তখন চ�া� কের বেলন 

হািতর সে� যু� কের লাউেসনেক তার বীর� �িত�া করেত। লাউেসন যুে� হািতেক 

�বাধ করেল মহামদ তখন অন� চাল �চেল বেলন হািতেক জীিবত কের তুলেত। লাউেসন 

তখন হািতেক পুন��ীিবত কেরন। রাজা �গৗেড়�র লাউেসনেক ময়নার অিধপিত কের 

পাঠােলন এবং কপূ�র হেলন পা�। লাউেসন তখন তখন কালুেডামেক সে� িনেয় ময়নায় 

িফের এেল পালা সমা� হয়। 

মহামেদর অত�াচােরর বণ�না িদেয় কাঙুর যা�া পালা �� হয়। পা� মহামেদর 

অত�াচাের �গৗেড়র �জারা সবাই অন�� পািলেয় যাে�ন। মহামদ অধেম�র রাজ� �িত�া 

কেরেছ, িমথ�া অপবাদ িদেয় ঘরবািড় লুট কেরেছ, রাজকর বািড়েয় িদেয়েছ। এককথায় 

মহামেদর অত�াচাের রােজ�র �জারা সকেলই অিত� হেয় উেঠেছন। এই খবর রাজার 

কােছ �প�ছােল রাজা মহামদেক ব�ী কেরন। মহামদ তখন িবপেদ পেড় �দবী পাব�তীেক 
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আরাধনা কেরন এবং পাব�তীর ম�ণায় মহামদ গ�াধর ভাটেক িদেয় কাম�প রােজ� প� 

পাঠায় যােত কাম�প রাজ �গৗড় আ�মণ কেরন। ঘনরাম এখােনই পালা সমাি� 

ঘিটেয়েছন। 

কাম�প-যু� পালায় আমরা �দখেত পাই কাম�প রাজ যখন �রৗড় আ�মণ 

করেত আেসন তখন রাজা �গৗেড়�র মহামেদর শরণাপ� হন। মহামদ তখন চ�া� কের 

�গৗেড়�রেক বেলন লাউেসনেক প� িলখেত, যােত কের লাউেসন কাম�প রােজর সে� 

যু� করেত যায়। লাউেসন এরপর রাজার প� �পেয় কাম�প রােজর সে� যুে� অবতীণ� 

হন। কাম�প রােজর শি� পরী�ার জন� কালুেডাম ছ�েবেশ কাম�প িশিবের এেস 

�দেখন রাজা কাম�েপর অিধ�া�ী �দবীর পূজায় ব��। কালু �সই সময় রাজার 

অনুপি�িতেত �কাটােলর সে� যু� কেরন এবং �কাটালেক পরািজত কেরন। কাম�প রাজ 

এখবর �পেয় �সন� িবেয় যু� করেত এেল কালু রাজােক পরািজত কের �াউেসেনর 

স�ুেখ হািজর কেরন। লাউেসেনর সােথ রাজার সি� হল �য, রাজা তার কন�া কিল�ার 

সে� লাউেসেনর িবেয় �দেবন। লাউেসন তখন কিল�ােক িবেয় কের ময়নার উে�েশ� 

যা�া কেরন। পিথমেধ� লাউেসন বধ�মান রাজার কন�া িবমলা এবং ম�লেকােটর রাজকন�া 

অমলােক িবেয় কের ময়নায় িফের আসেল পালা সমা� হয়।  

ঘনরােমর কােব�র পরবত�ী পালা কানড়ার �য়�র পালা। এই পালািট নানা িদক 

�থেক ���পূণ�। লাউেসন িববােহর পর সংসার ধেম� মনেযাগ �দন। িক� লাউেসেনর 

�কৃত উে�শ� মেত�� ধম�ঠাকুেরর পূজা �চার করা, তা িতিন এেকবােরই ভুেল �গেলন। 

এই অব�ায় ধম�ঠাকুর হনুমানেক তার মেনর কথা বেলন। হনুমান ধম�ঠাকুরেক পরামশ� 

�দন �গৗেড় �েগ�র িবদ�াধরেক পাঠােনার জন�। �গ�িবদ�াধরী �গৗড়রাজসভায় িগেয় অ�ধ�ান 

করেল রাজা মদেন �মািহত হেলন এবং রাজা মন �থেক তার কামনার কথােক সিরেয় 

রাখেত না �পের মহামদেক িতিন িবেয়র কথা বেলন। িক� মহামদ বলেলন �য এর 

�থেকও সু�র �মেয়র সােথ রাজার িবেয় �দেবন। মহামদ বলেলন িতিন রাজার সােথ 

িসমূলািনবাসী হিরপাল রাজার �মেয় কানাড়ার সােথ তার িবেয় �দেবন। একথা �েন রাজা 

খুিশ হেয় ভাটেক িসমূলায় পাঠােলন। িক� কানাড়া বর স�েক� তথ� �জাগার কের ভােটর 

কথা িমথ�া �মািণত কেরন এবং ধুমসী দাসীর সাহােয� ভাটেক িনয�াতন করেলন – 

                     “কানড়া কেহন ভাল থাক �র ভ� ভাটা। 

                      আঁিখ ঠার িদেত দাসী িদল ঘাড় নাথা। 

                       িভজাল �ঘাড়ার মুেত মুড়াইল মাথা।। 

                      পাঁচ চুল�া কের িদল �পঁচ �গাটা দশ। 
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                      মুখ বুক বয়�া র� পেড় টস টস।।”৩২ 

ঘটক অপমািনত হেয় �গৗেড় িফের আসার পর সব �েন রাজা �ু� হেয় হিরপােলর 

িব�ে� যু�যা�া করেলন। রাজা হিরপাল এই �দেখ ভয় �পেয় কানড়ােক িববােহর কথা 

�বাঝােত লাগেলন। িক� কানয়াড় িববােহর কথায় িপতার সােথ িবেরািধতা কের বেলন – 

                          “উিচত বিলেত বাপা লাজ ভয় িক। 

                          �কান বুে� বুড়া বের িবলাইেব িঝ।। 

                          �কন কাঁচা কা�ন িমশােত চাও কাঁেচ। 

                          বড় ভােগ� ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁেচ।।”৩৩ 

কানড়া মেন মেন লাউেসনেক িনেজর পতী িহেসেব বরণ কেরেছন, �সকথাই বলেছন। 

কানড়া �দবী দুগ�ার ভ�, তাই �স এই িবপদ �থেক র�া পাওয়ার জন� �দবীর আরাধনা 

কেরেছন। �দবী কানড়ার আরাধনায় স�ষত হেয় একিট �লাহার গ�ার িদেলন এবং এও 

বলেলন এই গ�ার �য এক �কােপ কাটেত পারেব তােকই কানয়াড় িববাহ করেবন এই 

শত� থাকেব। আর এই গ�ার একমা� লাউেসনই কাটেত পারেব এই �ভেব কানয়াড় 

আ�� হেলন। এখােনই সমা� হয় কানড়া �য়�র পালা। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র পরবত�ী পালা কানড়ার িববাহ পালা। এই 

পালায় লাউেসেনর সে� কানড়ার িববােহর বণ�না কেরেছন কিব। এখােন �দখা যায় ধুমসী 

দাসী রাজা �গৗেড়�রেক বেলন �য একেকােপ �লৗহগ�ার কাটেত পারেল তেবই কানড়া 

তােক িববাহ করেবন। এই খবর �েন রাজা ভীত হেয় পেড়ন। িক� মহামদ রাজার 

মেনাবল বাড়ােনার �চ�া করেলও রাজা একেকােপ �লৗহগ�ার কাটেত ব�থ� হন – 

                        “না লােগ খাঁড়ার দাগ গ�ােরর গায়। 

                        বুড়া রাজা মূ��া হল উেঠ হায় হায়।।”৩৪ 

এরপর ধুমসী দাসী লাউেসনেক গ�ার কাঁটার জন� আ�ান জানােল লাউেসন একেকােপ 

�লৗহগ�ার ি�খি�ত কেরন। ধুমসী দাসী লাউেসেনর �লৗহগ�ার ি�খি�ত করার খবর 

কানড়ার কােছ �প�েছ �দন। এিদেক মহামদ িসমূলাগঢ় আ�মণ কেরন। কানড়া তখন 

�দবী ভবানীর শরণাপ� হেলন এবং �দবী তার অনুচরেদর িনেয় যুে� মহামদেক হািড়েয় 

জয়লাভ কেরন। লাউেসন �গৗেড়র �িতিনিধ িহেসেব কানয়াড়েক অনুেরাধ কেরন বৃ� 

�গৗেড়�রেক িববাহ করার জন�। তখন কানড়া বলেলন – 

                          “আমার �িত�া নাথ ঈ�রী সা�াৎ। 

                        �য জন হািনেব গ�ার �সই �াণনাথ।। 

                          যিদস�াৎ আপিন কেরছ এই ক��। 
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                        িববাহ করহ রায় র�া পাক ধ��।।”৩৫ 

লাউেসন তখন শত� �দন কানড়ােক এই বেল �য, যিদ কানড়া তােক যুে� পরািজত করেত 

পােরন তেব �স তােক িববাহ করেবন। কানড়া �দবী চবানীর �কৗশেল যুে� জয়লাভ 

কেরন এবং লাউেসেনর সে� িববাহ হয় তার। এভােবই পালা সমাি� ঘেটেছ। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর তার ধম�ম�ল কাব�েক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন িবিভ� পালা 

রচনার মধ� িদেয়। ঘনরােমর কােব� আমরা পরবত�ী �য পালািট �পেয়িছ তা মায়ামু� পালা 

নােম পিরিচত। এই পালায় আমরা মহামেদর কূটেকৗশেলর পিরচয় পাই। মহামদ 

র�াবতীেক পু�হীন করার জন� মেন মেন নানান ফ�ী এঁেটেছন, িতিন �গৗেড়শরকেক 

পরামশ� �দন লাউেসনেক িদেয় �ঢকুরগঢ় দখেলর জন� প� পাঠােত। ঘনরাম তার কােব� 

িলেখেছন – 

                      “পা� বেল �যেয় �য �ঢঁকুর গড় িজেন। 

                       না �দিখ এমন �লাক লাউেসন িবেন।।”৩৬ 

মহামদ লাউেসনেক �গৗেড় �ডেক পাঠােনার পরামশ� িদেল �গৗেড়�র ময়নায় প� িলেখ 

পাঠােলন ই�জালেক িদেয়। ই�জাল �গৗেড়র প� িনেয় ময়নায় �পৗছােল র�াবতী ও 

কণ�েসন উৎকি�ত হেয় ওেঠন। কারণ ইছাই কণ�েসেনর ছয়পু�েক যুে� �মের �ফেলিছল। 

িক� লাউেসন িপতা-মাতা ও তার �ীেদর কথা অমান� কের কালুেডামেক িনেয় ইছাইেয়র 

সােথ যু� করার জন� �ঢকুর গেঢ় এেস �পৗছান। ইছাইেয়র �সনাপিত িছেলন �লাহাটা 

বজ�র। �লাহাটার সােথ কালুেডােমর যু� বাঁেধ এবং �সই যুে� �লাহাটা মারা �গেল তার 

কাটা মু�ূ এেন লাউেসনেক �দন। এিদেক মহামদ চ�া� কের লাউেসেনর কাটামু�ুর 

আদেল মায়ামু�ূ �তির কের তা ময়নায় পািঠেয় �দন। লাউেসেনর মায়ামু� �দেখ র�াবতী 

িবলাপ করেত থােকন এবং লাউেসেনর �ীরা সকেল সহমৃতা হওয়ার জন� আেয়াজন 

করেলন – 

                     “অনল �ভজােয় কুে� �বেড় চাির সতী। 

                      �হনকােল উপনীত অিখেলর পিত।”৩৭ 

িক� এসমেয় ধম�ঠাকুেরর কৃপায় সম� ব�াপারিট সামেন আেস �য মায়ামু� লাউেসেনর 

নয়। এই খবের ময়নার সকেলই আ�� হয় এবং �সখােন আনে�র পিরেবশ সৃি� হয়। 

এিদেক লাউেসন ও কালু অজয় নদীর তীের উপি�ত হেয় অজয় নদীেক তু� করায় 

��ােধ নদী লাউেসনেক পাতােল �বঁেধ রাখেল �শেষ হনুমােনর সাহােয� লাউেসন মুি� 

লাভ কের। 
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 ইছাই �বাধ পালায় লাউেসন ও কালুেডাম অজয় নদী পার হেয় �ঢকুের �পৗছায়। 

�ঢকুের এেস কালুেডােমর সােথ ইছাইেয়র যু� বােধ এবং �সই যুে� কালু মৃত�ায় হেলন। 

যিদও ধেম�র কৃপায় কালু �ােণ �বঁেচ যান। ইছাই �ঘাষ িছেলন �দবী ভবানীর পরম ভ�। 

ইছাই লাউেসেনর সে� যুে� যাওয়ার আেগ �দবীর পুজায় বেসন; �দবী ইছাইেয়র 

আরাধনায় স�� হেয় তােক িতনিট বাণ িদেলন। এিদেক ইছাইেয়র সে� যুে� লাউেসন 

ইছাইেয়র মাথা �কেট �ফেল িদেলও তা পুণরায় �জারা �লেগ যায়। কারণ ইছাই �দবী 

ভবানীর বর�া� িছল। ইছাই �দবী ভবানীর বর�া� হওয়ায় ইছাইেক �বাধ করা স�ব 

নয়। তখন ম�না করা হল লাউেসন ইছাইেয়র মাথা কাটেল হনুমান তা িনেয় পাতােল 

�রেখ আসেবন। িক� �দবীর কৃপায় এবােরও ইছাই জীিবত হেয় ওেঠন। এিদেক �দবী 

ভবানী �িত�া করেলন িতিন লাউেসনেক হত�া করেবন। �দবীর এইকথা �েন �দবতারা 

লাউেসেনর মায়ামূিত� �তির কের �দবীেক িদেয় �বাধ কিরেয় �দবীর �িত�া র�া কেরন। 

�দবী লাউেসেনর ছায়ামূিত�েক বধ কের িফের �গেল লাউেসন ইছাইেক বধ কেরন। ধেম�র 

চরেণ ইছাইেয়র মাথা �রেখ তার মুি� ঘটােল পালা সমা� হয়। 

 ধম�ম�ল কােব�র লাউেসেনর বীর� �কােশর পিরচয় আমরা পাই ঘনরােমর 

অেঘারবাদল পালায়। মহামদ লাউেসেনর িবিভ� কােজ ঈষ�াি�ত হেয় মহামদ চ�া� 

করেলন এবং লাউেসনেক িবপেদ �ফলার জন� �গৗেড়�রেক িদেয় ধম�পুজার আেয়াজন 

করােলন। িক� ধম�ঠাকুর মহামেদর কূিটল চ�াে�র কথা বুঝেত �পের �দবরাজ ইে�র 

সহায়তায় �গৗেড় অকাল ঝড়-বৃি� করােলন। এরফেল �গৗেড়র সম� িকছু ডুেব �গেল 

�জারা সকেলই �গৗড় �ছেড় পালােত �� কেরন। �গৗেড়�র তখন িন�পায় হেয় 

মহামেদর সাহায� চাইেলন। মহামদ আবারও চ�া� কের লাউেসনেক িদেয় পি�েম উদয় 

করােত বেলন। লাউেসন এেত স�ত না হওয়ায় তােক ব�ী কের রাখা হয়। �শেষ 

র�াবতী ও কণ�েসন পি�ম উদেয়র �িত�িত �দওয়ায় লাউেসনেক মু� কের �দওয়া 

হয়। লাউেসন তখন হাকে� ধম�পুজা কের পি�েম-উদয় করােত যা�া কের। ঘনরােমর 

কােব� এখােনই পালা সমা� হয়। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র পি�ম উদয় আর� পালায় লাউেসন হাকে� 

�পৗেছ �সখােন ধেম�র �দহারা �দখেত পান। �সই �দহারার চারপােশর �বান �কেট ধেম�র 

গাজেনর উপেযাগী �ান কের �নন। সামুলা ধম�ঠাকুেরর পূজা করেত লাগেলন। এই সমেয় 

মহামদ আর এক ষড়য� করেলন। মহামদ লাউেসেনর অনুপি�িতেত িতিন ময়না লুঠ 

করার পিরক�পনা কের ময়না আ�মণ কেরন। পি�ম উদয় আর� পালা এখােনই সমা� 

হয়।  
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জাগরণ পালা ঘনরােমর কােব�র একিট ���পূণ� পালা। এই পালায় আমরা 

�দখেত পাই মহামদ ময়নার কাছাকািছ পু�মায় িশিবর �ফেলেছন। ই�জাল �কাটাল চর 

হেয় ময়নায় �গল। এিদেক ধম�ঠাকুর ময়নার িবপদ বুেঝ হনুমানেক আেদশ িদেলন 

কালুেক �� িদেত। কালু তখন লখাইেক ময়না র�ার ভার িদেয় িনেজ কালু �দবী 

পাব�তীর পুেজা করেত �গেলন। িক� কালু মাদকাস� হওয়ায় �দবী তােক অিভশাপ 

িদেলন। তেব লখাই �ডামিন �দবীর আরাধনা কের মহামদেক যুে� পরািজত কেরন। িকনু 

িমহািমদ পুনরায় যুে� এেস কালুর পু� সাকােক িনহত কেরন। মহামদ চ�া� �◌া কের 

কালুর ভাইেক িদেয় কালুর মাথা �কেট আনার কথা বেলন। িক� লখাই কালুর ভাইেক 

�বাধ কেরন। এরপর কিল�া মহামেদর সে� যু� কের পরা� হেয় আ�হত�া কেরন। 

তখন কানাড়া ময়না র�ার জন� �দবী পাব�তীর পূজা কের �দবীেক স�� কের মহামদেক 

পরা� কেরন এবং �দবীর কােছ কিল�ার �াণিভ�া চাইেলন – 

                 “কাঁিদয়া কানড়া ধের পা��তীর পা। 

                  পাটরাণী িদিদের িজয়ােয় �দও মা।।”৩৮ 

পাব�তী তখন কানড়ােক বেলন �য সংসাের সতীন না থাকাই �তা ভােলা, �কন �স তার 

�াণিভ�া চাইেছ। কানড়া তখন �দবীেক জানােলন �স িনেজর �ছাটেবােনর মেতাই মেন 

কেরন কিল�ােক। �দবী পাব�তী আেদশ িদেলন লাউেসন পি�ম উদয় কের িফের এেল 

তখন আর কােরা দুঃখ ক� থাকেব না, সবাই �বঁেচ উঠেব। জাগরণ পালা সমা� হয় 

এভােবই। 

 ঘনরােমর কােব� একিট ���পূণ� পালা হল পি�ম উদয় পালা। এই পালার মধ� 

িদেয়ই আমরা লাউেসেনর বীরে�র বা তার অসাধ�সাধেনর পিরচয় �পেয় থািক। লাউেসন 

ময়নায় আ�মেণর কথা �েন ব�াকুল হেয় উেঠন। লাউেসন ময়নায় িচিঠ পাঠােলন শাির-

�েকর মাধ�েম। কিল�ার মৃতু�র খবর �পেয় লাউেসন �শােক কাতর হেয় ওেঠন – 

“কিল�া মরণ �িন তনু হেলা �ভদ।। 

হাহাকার কের কাঁেদ লাউেসন রায়।”৩৯ 

িক� সামুলা লাউেসনেক বেলন �শােক ব�াকুল হেল তপস�ায় িব� ঘটেব। এই সময় মন 

শা� রাখেত হেব। সামুলা লাউেসনেক বেলন – 

“কমল সহ�দেল পূজ ধ��রােজ। 

আকুল অিখল পিত আিসেব অব�ােজ।।”৪০ 

সামুলা লাউেসনেক বেলন িশেবর মেধ�ই আেছ সহ�দল প�, তার ডাটা হল দুখািন হাত, 

�লামাবলী হল কমেলর কাটা। লাউেসন িনেজর মাথা �কেট পূজা করেল ধম�রাজ স�� 
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হেবন। লাউেসন তখন কেঠার তপস�া �� করেল এবং তার িনেজর �দহ নবখ� কের 

সাধনা করেত লাগেল ধম�রােজর আসন টেল উেঠ। তখন �দখা যায় – 

“ধ�ানবেল পদতেল বেল বীর হনু।। 

পি�ম উদয় আেশ হাকে� �সবায়। 

স�ী সেন হত�া হেলা লাউেসন রায়।।”৪১ 

লাউেসেনর কেঠার তপস�ায় ধম�ঠাকুর এনং অন�ান� �দবগণ হাকে� এেস উপি�ত হন 

এবং লাউেসেনর স�ুেখ �সখা িদেলন। লাউেসন তখন পি�েম উদেয়র বর �াথ�না 

কেরন। লাউেসন ধম�ঠাকুেরর বের পি�েম সূয� উদয় করােলন। এই ঘটনার সা�ী রইেলন 

হিরহর বােয়ন – 

“�সন সা�� কিরল বােয়ন হিরহের।”৪২ 

পি�েম উদেয়র পর লাউেসন িসমুলা এবং হিরহর বােয়নেক িনেয় �গৗেড় িফের এেলন। 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র সব�েশষ পালা ‘�গ�ােরাহন পালা’। এই পালায় 

�দখা যায় লাউেসন পি�েম সূেয�াদয় ঘিটেয় �গৗেড় িফের এেস িসমুলার কথায় �থেম 

িপতা-মাতার সােথ �দখা কেরন। র�াবতী ও কণ�েসন লাউেসনেক �দেখ আনি�ত হেলন 

এবং লাউেসেনর িপতা-মাতা ব�ন মু� হেলন। িক� লাউেসেনর পি�ম উদেয়র কথা 

মহামদ অ�ীকার কেরন।লাউেসন তখন সা�ী হিরহর বােয়নেক ঘটনার কথা বলেত 

বেলন। িক� হিরহর মহামেদর ভেয় ও অথ�েলােভ বশীভূত হেলন। এিদেক হিরহেরর �ী 

িপতৃপু�েষর কােছ হিরহেরর িমথ�া সা�� �দওয়ার কথা বেলন। হিরহেরর �ী �ামীেক 

�বাঝােলন সত� সা�ী �দওয়ার জন�। রাজসভায় হরহেরর ডাক পড়েল ধেম�র কৃপায় 

হিরহর সত� কথা বেলন – 

“অ�ের জািনলা �ভু বাইিতর মিত। 

বাইিতর বদেন বসাল সর�তী।।”৪৩ 

হিরহর রাজসভায় সত� কথা বেলন। িক� মহামদ হিরহরেক �চার অপবাদ িদেয় মারেত 

�গেল হনুমােনর কৃপায় িতিন মু� হন। িক� মহামদ �দখেত �পল হিরহর শূেল চেড় মুি� 

�পেয় �েগ� চেল �গেলন। মহামদ তা �দেখ তার পু�েদর এক এক কের শূেল চড়ােত 

লাগেলন। িক� মহামেদর কূিটল মেনর জন� তারা এেক এেক সকেলই মারা যান। তেব 

�শষপয�� বংশর�ার তািগেদ র�াবতীর অনুেরােধ লাউেসন মহামেদর কিণ� পু�েক 

পুনরায় জীিবত কের �তােলন। মহামদ তার পােপর শাি� �পল, তার কু� �রাগ হল। 

এরপর লাউেসন ময়নায় িফের এেলন এবং ময়নার সকেলই ধম�ঠাকুেরর কৃপায় পুনরায় 
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সকেলই জীিবত হেয় উঠেলন। হনুমান লাউেসনেক �েগ� �যেত বলেলন। লাউেসন তখন 

কালুেডামেকও সে� িনেত চাইেলন – 

“�সন বেল বীর কালু চল �গ�বাস। 

কালু বেল যাই যিদ পাই মদ মাস।। 

�হথা �সথা �ক জােন অ�য় �গ� পদ। 

যথা পাই সদাই শূকরমাংস মদ।।”৪৪ 

লাউেসন তখন �েগ� চেল �গেলন এবং ঘনরাম তার ‘ধম�ম�ল’ কাব� সমা� কেরন 

এখােনই। ঘনরাম তার কাব�েক িবিভ� পালা সংঘটেনর মধ� িদেয় তার কাব� কািহনীেক 

এিগেয় িনেয় �গেছন। ধম�ম�ল কাব� ধারায় ঘনরামই িছেলন সব�ােপ�া িশি�ত, তা তার 

কািহনী পয�ােলাচনা করেলই �বাঝা যায়। ঘনরােমর ধম�ম�ল কাব�িট ধম�ম�ল কাব� ধারায় 

এক িবেশষ �ান অিধকার কের আেছ। 

ঘনরাম তারঁ কাব�েক িবিভ� নােম িচি�ত কেরেছন। কাব�নাম িহসােব ভিণতায় 

িতিন ‘ধম�স�ীত’, ‘ধম�কী��ন’, ‘ধম�ম�ল’, ‘ধম� ইিতহাস’, ‘মধুর ভারতী’, ‘অনািদম�ল’, 

‘ধম�রায়’, ‘অনািদস�ীত’ ইত�ািদ িবিভ� নাম ব�বহার কেরেছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর 

কােব�র ভিণতায় �য িবিভ� নােমর ব�বহার কেরেছন তার পিরচয় �মেল কাব� মেধ� – 

১) ‘ধম�স�ীত’ – 

      ক) “� ধম�স�ীত নােট ঘেট কড় ভর। 

         দােসর আশায় পুর আসর িভতর।।”৪৫ 

      খ) “�েবিশলা রাজধান   ি�জ কিবর� গায় 

                 অিভনব � ধম�স�ীত।”৪৬ 

      গ) “কিবর� ভেন ধ�� স�ীত রসাল।”৪৭ 

      ঘ) “ভেন ি�জ ঘনরাম �ধ��স�ীত।”৪৮ 

      ঙ) “�ধ�� স�ীত ি�জ ঘনরাম গায়।”৪৯ 

      চ) “�ধ��স�ীত ি�জ ঘনরােম ভেন।”৫০ 

২) ‘নূতনম�ল’ – 

             ক) “��পদ ভািব য�    ঘনরাম কিবর� 

                         নূতন ম�লরস গান।।”৫১ 

             খ) “নূতন ম�ল ি�জ কিবরে� গান।।”৫২ 

             গ) “নূতন ম�ল ি�জ কিবরে� গান 

                  মহারাজা কীি��চে� কিরয়া কল�ান।।”৫৩ 
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৩) ‘মধুর ম�ল’ – 

                “���পদারিবে� মেন কির ধ�ান। 

                 মধুর ম�ল ি�জ ঘনরােম গান।।”৫৪ 

৪) ‘�ধ��ম�ল’ – 

             ক) “এতবিল লাসেবেশ �দবসভা জায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৫ 

             খ) “এতদূের স�িত স�ীত পালা জায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৬ 

             গ) “হির��চরণসেরাজ কির ধ�ান। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গান।।”৫৭ 

             ঘ) “ি�জ ঘনরাম গান �ধ��ম�ল।।”৫৮ 

             ঙ)  “�ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৫৯ 

             চ) “�িন সিচি�ত �সন নািহ �দয় সায়। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৬০ 

             ছ) “�েন রাজা রাণীর নয়েন বেহ জল। 

                  ি�জ ঘনরাম গান �ধ��ম�ল।।”৬১ 

             জ) “মহারাজা কীি��চে� কিরয়া কল�াণ। 

                  �ধ��ম�ল ি�জ ঘনরাম গায়।।”৬২ 

৫) ‘ধ��কী��ন’ – 

              ক) “�ধ��কী��ন ি�জ ঘনরাম ভেন।।”৬৩ 

              খ) “রাে�েত চাঁপাই �সবা �েন স��জন। 

                  এইখােন রিহলা �ধ��কী��ন।।”৬৪ 

              গ) “ঘনরাম গান সতী সীতার ন�ন। 

                   এ �বলার মত রেহ ধে��র কী��ন।।”৬৫ 

৬) ‘মধুর কী��ন’ – 

                  “ভেন ি�জ ঘনরাম মধুর কী��ন।।”৬৬ 

৭) ‘অনািদম�ল’ – 

                 ক) “এতদূের স�িত স�ীত পালা জায়। 

                      গায় ি�জ ঘনরাম অনািদম�ল।।”৬৭ 

                  খ) “গান ি�জ ঘনরাম অনািদম�ল। 
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                       িচি� মহারাজ কীি��চে�র কুশল।।”৬৮ 

 

৮) ‘ধ�� ইিতহাস’ – 

                 “ভািব ��পদ ছিব    ভেণ ঘনরাম কিব 

                         অিভনব ধ��ইিতহাস।।”৬৯   

 

সািহত� ও সমাজ ওতে�াত ভােব জিড়ত। রচিয়তা িনেজ সামািজক মানুষ বেল 

সামািজক িবষেয়র উপাদানেক উেপ�া করেত পােরনিন। ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কাব� 

মূলত ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চারক ম�লকাব� হেলও অ�াদশ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র 

সমাজ িচ� �সখােন �িতফিলত হেয়েছ। যিদও এই কােব� সমাজ িচ� স�ান করার একটু 

অসুিবধা আেছ। কারণ অেনকে�ে�ই সুখ-দুঃেখর বণ�নায় কিবর ক�না িমেশ যায়। এই 

ক�না �থেকই যথাথ� সামািজক �স�িট িনণ�য় করা িকছুটা দুঃসাধ� বেট, তবুও কিব তাঁর 

বা�ব অিভ�তার �িতফলন ঘটােত �ভােলনিন। 

ধম�ঠাকুর ও তারঁ পূজা �চার প�িতর লে��ই ধম�ম�ল কাব� রিচত। �চিলত 

‘মনসাম�ল’ ও ‘চ�ীম�ল’ কােব�র কািহনী অেপ�া এই কােব�র কািহনী িবশাল এবং 

ব�াপক। উে�িখত দুিট ম�লকােব� িবেশষ অ�ল, িবেশষ �গা�ী জীবেনর ইিতহাস বিণ�ত 

�ণই। িক� ধম�ম�ল কােব�র কািহনী কাঠােমা উপাদান িহসােব রাঢ় অ�েলর �ডাম, 

বাগদী, দুেল ইত�ািদ অ��জ ��ণীর জীবন কথােক �হণ করা হেয়েছ। ধম�ঠাকুেরর মিহমা 

�চার এই কােব�র �ধান উে�শ� হেলও মধ�যুেগর �রামাে�র মত এর মূল ব�ব� হল 

যু�-িব�হ ও বীররস এবং ধম�ঠাকুেরর পূজায যারা িনেয়ািজত তারা সকেলই রাঢ় 

অ�েলর �া�ণ। তারা রাঢ় অ�েলর অ��জ ��ণীর মানুষ। এই অ��জ ��িণর �দবতা 

ধম�ঠাকুেরর মাহা� রচনাই কােব� তুেল ধরা হেয়েছ। 

ধম�ম�েলর কিব ঘনরাম চ�বত�ী িনেজ রাঢ় অ�েলর মানুষ। িতিন তারঁ কােব� 

রাঢ়ভূিমর অবলু� ইিতহাসেক তুেল ধেরেছন। তেব এটা িঠক �য, পু�ানু�ািহতার ফেল 

পা�-পা�ীেদর আচরণ, রীিতনীিত ও সামািজক �বিশ�� রাঢ় অ�েলর �বিশে��র মেধ� 

সীমাব� রেয়েছ। তাই কাব�িটেক ‘National Epic of Rarha’ বলা হেয় থােক। তেব 

ধম�ম�ল কাব� কািহনীেত পুরাণ এবং রাঢ়অ�েলর �লাক�িতর িম�ণ ঘেটেছ। তেব 

�কাথাও �কাথাও ঐিতহািসক সত�তাও �িতফিলত হেয়েছ। �যমন �গৗেড়�েরর শ�ালক 

মহামদ রাজ� শাসেনর সেব�সব�া হেয় ভািগনা লাউেসেনর উপর �বল অত�াচার �� কের। 

এই ঘটনার আংিশক সত�তা আেছ। যিদ এ কািহনী সত� হয় তাহেল ধম�ম�েলর 
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কািহনীেক �ধু রাঢ়অ�েলর মেধ� সীমাব� রাখা যায় না। কারন লাউেসনেক অবল�ন 

কের �য কািহনী গেড় উেঠেছ তা পুেরাপুির রাঢ় অ�েল সীমাব� নয়, তা কাম�প �থেক 

কিপলমুিনর আ�ম পয�� িব�ৃত। �া�ণ ও অিভজাত সমােজ ধম�ঠাকুেরর উপাসনা �তমন 

�ভাব �দখা যায় না। ধম�ঠাকুর �ডােমেদর ঠাকুর বেল পিরিচত। 

ঘনরাম যখন ধম�ম�ল কাব� �লেখন তখন বাংলার শাসন কত�া িছেলন মুিশ�দকুিল 

খা।ঁ এই সময় স�েক� নানান িবতক� আেছ। অেনেকই মেন কেরন জিমদার, ইজারাদার 

�থার জন� �জােদর দুঃসহ দািরে�� িদন কাটােত হত। িক� মুিশ�দকুিল �য রাজ� 

ব�ব�ায় চালু কেরিছেলন �সখােন সরকােরর আয় বাড়েলও �জােদর উপর অত�াচার না 

করা হেলও, জিমদাররা তােদর িঠক কের �দওয়া কড় না িদেত পারেল অত�াচার করত। 

এই সময় �দেশর সামি�ক অথ�ৈনিতক ব�ব�ার �কান অবনিত ঘেটিন। বরং ঐিতহািসকরা 

বেলেছন ঘনরাম চ�বত�ীর সময়কােল বাংলােদেশর মেধ� অিবি�� শাি� ও সমৃি� �দখা 

�গেছ। তাই ঘনরােমর কােব� মহামেদর অত�াচাের ফেল �জারা �য দুঃখ দূদ�শার মেধ� 

িদন কািটেয়েছ তা পূব�ত�ীকােলর, �কননা �সখােন ইজারার উে�খ আেছ। এই ইজারা �থা 

ঘনরােমর কাব� �লখার আেগ �থেকই �চিলত িছল। 

ঘনরাম তাঁর কােব� �জােদর উপর হওয়া অত�াচােরর ছিব তুেল ধেরেছন। �সখােন 

�ানীয় শাসকরাই িছেলন অত�াচারী। িমথ�া অপবাদ িদেয় ঘর বািড় লুঠ করা হত। অসৎ 

ব�ি� �মতাশালী হেতন, আর সৎ ব�ি� লাি�ত হেতন। �া�ণ �ব�ব ইত�ািদ সাধু 

মানুেষরা নানা িদক �থেক লাি�ত হেতন। ফেল রাজার অত�াচাের �জারা �দশ ত�াগ 

করত। ‘কাঙুর যা�া পালা’ �থেক এর উদাহরণ �দওয়া �যেত পাের – 

“�কবা আেছ অিখেল এমন অিবচাির। 

িমছা অপবাদ িদয়া লুেট ঘর �াির।। 

অসেত আআদর িনত� সেতর ক�ক। 

স�ন জনাের পীড়া �ঠকাইয়া ঠক।।”৭০ 

িক� এই দুঃেখর কথা রাজার পািরষদেদর ভেয় �কউ রাজােক জানােতা না। তাই 

ধম�ম�ল কােব� রাজা যখন মহামেদর কাছ �থেক �জােদর অব�া জানেত �চেয়েছন, তখন 

একজন �জা রােজ�র আসল দুরব�ার কথা জািনেয় �দয়। এই ছিবিটর মেধ� অথ�ৈনিতক 

নয়, রাজৈনিতক দুরব�ার ইি�ত আেছ। ‘�গ�ােরাহন’ পালায় কিলযুেগ িক�প দুরব�া হেব 

তার বন�নার মেধ� সমসামিয়ক যুেগর িচ� ফুেট উেঠ। সাধারন মানুেষর মেধ� ধেম�র 

সাধনা িছল না। ব�ি�গত সুখ, লালসােক পিরতৃ� করাই িছল মানুেষর একমা� ল��। 

ফেল সমােজর মেধ� ব�ি�র কামনা, বাসনা ধম�ীয় আবরেন �কািশত হত। এই সত� 
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�মাণ কের �য, ঘনরােমর সময়কােল বাংলােদেশ একটা সামািজক ও �নিতক অব�য় 

এেসিছল। �লখক মেন কেরেছন �ব�ব ধম� দশ�ন উপলি�র �ারা কল�ান ঘটেত পাের। 

িক� �সখােনও মানুষ ধম�েক িনেজর �ােথ� ব�বহার কেরেছ। মধ�যুেগ বাংলােদেশ �ব�ব 

ও শা�ধম� �মিশত �সািরত হি�ল। �া�ন� ধম� সমােজ অিভজাত মানুেষর আ�য় 

হেলও সাধারণ মানুষ �ব�ব ও শা�ধম�েক �হণ করত। িক� একিট ধম� পরবত�ীকােল 

নানান রীিত নীিতর মেধ� মানুেষর কল�ান আর করেত পাের না। �ব�ব অ শা�ধম� ধীের 

ধীের মানুেষর ব�ি�গত �ােথ�র ধেম� পিরণত হেয়িছল। অতএব ধেম�র মেধ� সংকীণ�তা 

এেসিছল। �কান �কান ��ে� উ�ৃ�লা �দখা িদেয়িছল। মানুেষর মেধ� অথ� এবং কামনা 

সবেচেয় �বশী ��� �পেয়িছল। এমনিক �া�ণ� ধেম�র মেধ�ও আচার অনু�ােন ব�ি�গত 

লােভর �চ�া করা হত। ধম� এখােন মানুষেক মুি� িদত না বরং অেথ�র িশকেল ব�ী 

করত। 

ঘনরােমর কােব� নগর প�েনর বণ�না আেছ; �সখােন িবিভ� �পশার, িবিভ� 

জােতর মানুেষর কথা বলা হেয়েছ। এমনিক যুে�র বাজনা বাজােনার জন� িকরাত এবং 

রাজপুরী র�ার জন� অন�ান� উপজািতর কথাও বলা হেয়েছ। মুকু� চ�বত�ীর ‘চ�ীম�ল’ 

কােব�র মেতা এখােনও নগের যু� পটু বীর মুসলমােনরা বসিত �াপন কেরেছ। িক� 

ঘনরাম বেলেছন মুসলমােনরা সামান� খাদ� �পেলও তা িনেজেদর মেধ� ভাগ কের খায়। 

অথচ যুে�র সময় এই �াতৃে�র নীিত ভুেল যায়। তেব িহ�ু-মুসিলম িবেরােধর �কান ছিব 

ঘনরােমর কােব� পাওয়া যায় না।কিব বেলেছন – 

                “পাইয়া ময�াদা    কত মীরজাদা 

                        �সয়দ পাঠান কত।”৭১ 

মধ�যুেগ বাংলার ম�লকাব� ধারার সমাজ-সং�ৃিতর িনিরেখ উে�খেযাগ� 

ধম�ম�লকাব�। ধম� িনর�েনর �পকে� �যমন স�� ধম� ও �পৗরািনক �লৗিকক িবিভ� �দব 

ক�না িমেশ �গেছ �তমিন স�� ধম� সম�েয়র �য়াসও আমরা ল�� কির। কিব ঘনরাম 

চ�বত�ী তাঁর ‘�ধ��ম�ল’ কােব�র ��েত ধম� িনর�েনর সে� অন�ান� সকল �দব-�দবীর 

ব�না কের স�দায়গত সম�েয়র পিরচয় িদেয়েছন। �থম �েগ�র �াপনা পালায় গেণশ 

ব�না, শি�র ব�না, ল�ীর ব�না, সর�তী ব�না, �যাগাদ�ার ব�নার মধ� িদেয় 

গীতার� কেরেছন। �রামকৃে�র জগতখ�াত উি� ‘যতমত ততপথ’ – এর সহনশীলতা 

�দখেত পাই কিবেদর সকল ধম�েক ��ার মধ� িদেয়। অন� ধেম�র �িত তারা িছেলন 

সমান ��াশীল। হাকে� পি�ম উদেয়র জন� ধম�রাজপুজা স�াদনকােল িবিভ� তীথ� 

�ান দশ�েনর �সে�ও ধম� সম�য় ও উদারতার পিরচয় িদেয়েছন। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর 
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কােব� ‘�গৗড়যা�া পালা’য় অন�ান� �দবেদবী পুরাণ �সে�র �সে� পীেরর চরণ ব�না 

কেরেছন – 

“প�মা প�াৎ কির কালীঘাট পায়।। 

অিবলে� �মাকােম �মাকােম যুবরাজ। 

লঘুগিত �েবশ কিরল জানাবাজ।। 

�িরেক�র পার হেয় পীেরর চেণ। 

�সলাম কিরেয় �েবিশল উচালেন।। 

রািখয়া মগলমাির প�ােত অিথলা। 

�সয়দ �মাকােম আিস �সন উ�িরলা।।”৭২ 

লাউেসেনর হাক� যা�া ও �গৗেড় �ত�াবত�ন কােল বাংলার িবিভ� �ােনর �যমন – কিপল 

মুিনর আ�ম, কালীঘাট, স��াম, অি�কাঘাট, নব�ীপ, কােটায়া �ভৃিত �ােনর নাম উেঠ 

এেসেছ। এইসব তীথ�ে�ে�র বণ�না করা হেয়েছ। নব�ীপ বণ�না কােল কিব ঘনরােমর 

�লখায় �দখা যায় সব�জীেব �য �কাল িদেয়িছেলন �সই �চতন�েদবেক দয়ার ঠাকুর আখ�া 

িদেয়েছন – 

“অনুপম সুঠাম স�ুেখ নব�ীপ।। 

খামুলা বেলন বাছা এই মহা�ােন। 

যায় স�ী জঠের জি�ল ভগবান।। 

ভ��পী  সংসাের স��াসী চুরামিণ। 

সব�জীেব সমভাব �ভদ নািহ গা�।। 

কিলকাল-সেপ�র কিরেত দপ�চুর। 

জি�ল �চতন�চ� দয়ার ঠাকুর।।”৭৩ 

-- ব� �দশ ছািড়েয় কাশী, �য়াগ, মথুরা, হির�ার ও �শেষ হাকে� পি�ম উদয় িদেন 

লাউেসন  

এছাড়া রােমর �সতুব�ন, পিরিচত নদ-নদীর বণ�না কের কিব �যমন ধম� সম�েয়র পিরচয় 

িদেয়েছন, �তমিন ইিতহাসেবাধ ও �ভৗেগািলক দৃি�ভি�র িনদশ�ন �রেখ �গেছন। 

 মধ�যুেগ সমাজ ব�ব�ায় সামািজক ও পািরবািরক মানুেষর মেধ� স�েক�র একিট 

�যাগসূ� বত�মান। সািহত� সমােজর দপ�ন – �স কারেনই সািহেত� সমাজ জীবেনর 

�িতফলন অবশ��াবী। ঘনরাম চ�বত�ীর সমাজ িচ� আেলাচনা �সে� বলা যায় – 

�লখকগণ সামািজক মানুষ বেলই সমাজৈচতেন�র �কাশ ঘেট সািহেত�। এই কারেনই 

সািহত�েক ‘criticism of life’ বলা হয়। ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ ধম�ম�ল কােব� রাঢ় 
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বাংলার বৃহৎ সমাজেক �প িদেয়েছন। স�দশ শতেকর সমকালীন সমাজ ইিতহােসর 

পিরচয় এই কােব� �িতফিলত হেয়েছ। কিব কখন কখন ক�নার জগেত চেল �গেলও 

�সই fantacy-র জগৎ �থেক বা�েবর জগেত িবচরন কেরেছন অিধকাংশ ��ে�ই। 

ধম�ম�েলর নানা অেলৗিকক কািহিনর মেধ�ও কিব তার বা�ব �বাধ হারানিন। তাই 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কাব�িট অ�াদশ শতেকর সমাজ কথার মূল�বান দিলল হেয় উেঠেছ। 

 ম�লকােব� তৎকালীন সমােজর িবিভ� রীিত-নীিত, আচার-আচরন, সং�ার-িব�াস 

িব��তার সে� তুেল ধেরেছন ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর কােব�। সমােজর রাজরাজরা �থেক 

�� কের মধ�িব� অ��জ সমােজর মানুেষর চলমান জীবেনর ছিব ফুেট উেঠেছ। 

তৎকালীন সমাজেক জানেত বুঝেত �গেল ম�লকােব�র কিবেদর অবদান অ�ীকার করা 

যায় না। জ� �থেক �� কের মৃতু� পয�� মানুষেক িনেয় িবিভ� সামািজক আচার, রীিত-

নীিত বত�মান। �যমন – জ� স�া�, গভ�াব�ায় সাধভ�ণ, জাতকম�, ষ�ীপুজা, অ��াশন 

নানািবধ রীিত-নীিত ল� করা যায়। �বণু রােয়র প�ী ম�রার স�ান স�বার বণ�না 

িদেয়েছন ঘনরাম – 

“ঋমতী আিছলা ম�রা সীমি�নী। 

তার গেভ� জ� িনল ইে�র নাচনী।। 

কানাকািন জানাজািন দুই চাির মােস। 

�সাহােগ সু�রী সাধ খায় অিভলােষ। 

দশমােস �সিবল দুিহতা পি�নী। 

অ�কার ঘের �যন জেল ফিণমনী।।”৭৪ 

কন�াস�ান জ�কােল �সকােল �য অন� উৎসেবর উ�াস িছল তারও �মাণ �মেল 

ঘনরােমর কােব�। র�াবতী জ��হন কােল রাজারানীর ও অন�ন�েদর আনে�র উে�েখর 

পিরচয়ও আমরা ধম�ম�ল কােব� �পেয়িছ। কন�াস�ান ও পু�স�ান সমান আনে�র এবং 

পিরবােরসবার ভােলাবাসার। জাতকম� ও ষ�িদেন �দবী ষ�ীর পূজা করা হত – 

“যেতক যেতক জাত কের এেক এেক। 

ষ� িদেন তু� কের �দবী ষ�ী মােক।। 

িদেন িদেন বােড় �যন ��প� শশী। 

আনে� িব�ল �দিখ ম�রা �পসী।। 

রি�ল সবার িচ� �দিখও শা�মিত। 

অেতব আনে� নাম থুইল র�াবতী।। 

িতন মােস �কােল বুেল সবাকার বােস। 
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সােধ অ��াশন করাল সাতমােস।।”৭৫ 

এছাড়া সাতমােস অ��াশেনর পিরচয়ও িদেয়েছন ঘনরাম তার কােব� এবং িশ�র যে�র 

িবষয়িটও �বশ অনুপু� –- 

“হিরেষ হির�া �তল মাখান ম�রা। 

িদেন িদেন র�াবতী অিত মেনাহরা।।”৭৬ 

হলুদ ও �তল মাখােনার মধ� িদেয় িশ�র য� �নওয়া হত, এই যে� �যসব সাম�ী ব�বহার 

হত তা সবই �াকৃিতক ও আয়ূেব�দ শা�স�ত। 

   ‘লাউেসন জ� পালা’য় র�াবতীর গভ�স�ার �থেক �সব পয�� পূন�া� বণ�নায় 

দরদী  

কিব মেনর �কােন উেঠ এেসেছ মাতৃজািতর �িত স�ান �দশ�ন ও সহানুভূিত। গভ�াব�ায় 

নারীর অনুপু� বণ�না উেঠ এেসেছ ঘনরােমর কােব�। িতন মােস শরীেরর �কমন �কমন 

অব�া, ঘুম ঘুম ভাব, মুেখ �কান খাবার �চী না হওয়ার কথা। ছমােস িশ�র পূণ� শরীেরর 

বণ�না এবং সাত মােস উেঠ এেসেছ সাধভ�েনর নানা বণ�না – 

“সাত মােস হইল জীেবর অিধ�ান। 

ধরণী-ম�েল ধিন ধম�েক �ধয়ান।। 

মহা পূেণ�াদয় হইল ময়না-ম�েল। 

ভাজা-ভীজা নানা �ব� ভুে� কূতুহেল।। 

অনে� অবিধ নাই ময়না নগের। 

সাদের সােধর �ব� এেস ঘের ঘের।। 

�ীর খ� ছান ননী িচিন চাঁপাকলা। 

পাঁচ িপঠা �চুর পােয়স পাতেখালা।। 

মজা ম�মান িমছির িমশাইয়া দই। 

কােছ বিস হিরেষ খাওয়ায় �কান সই।।”৭৭ 

অ�ম ও নবম মােস বার� গভ� ও ক�সাধ� �েমর উে�খ রেয়েছ। �সবেবদনার বণ�নায় 

কিব সমাজ �চতনার িদকিট তুেল ধেরেছন। �স সমেয় দাই িহসােব িপ� দাইেয়র 

অিভ�রতা সবার নজর কােড়, তার কম�কুশলতায় নবজাতক ও জনিন দুজেনই হেয় উেঠ 

সু� �াভািবক। পু� স�ান জ� �হন করার পর রাজা দান ধ�ান ব��েন আনে� িব�ল 

হেয় –   

                         “�ছদন কিরয়া নাড়ী     �ুরট পাট সাড়ী 

 ধা�ী পাইল কেতক স�ান 
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িচি�য়া পুে�র ��ম,      মহারাজ কত �হম, 

  দুঃখী ি�জ �দিখ িদল দান।।”৭৮ 

�ধু পিরবােরর মেধ�ই সীমাব� নয় , রােজ� রােজ� উপেঢৗকন পাঠােনার রীিতও �চিলত 

িছল। জননীেশৗচা� �থেক ষ�ীপুজার বণ�না ঘনরােমর কােব� এভােব পাওয়া যায় – 

“চােলর কািড়য়া খড় �ািলল আঁতুির। 

 �ঢঁিকশাল �ােরেত �ািপল ষ�ীবুিড়।। 

পাঁচিদন পাচুট�ায় �পায়ািতর �ান। 

ছয়িদেন ষােটরা কিরল সাবধান।। 

  আেটািদেন আটকলাই পূিজল �গামুিড়। 

 টাকা কিড় ছড়ােলা �ছল�ার �েরা�রী।। 

 ষ�ীপুজা �কল এক িবংশিত বাসের। 

      মাসাে� আঁতুিড় সমা� হল নাওয়া কের।।”৭৯ 

 এই সকল বণ�না সমাজ বা�বতার জীব� দিলল। সমােজ �ববািহক ��ে� িবিভ� 

আচার-অনু�ােনর তথ� উেঠ আেস। র�াবতীর িববাহ ধায� হওয়ার পর – 

“রাজপুের �লা�িল উ�াস বাজনা।। 

সিখগণ হিরেষ হির�া িদল গায়। 

সমাদের কন�া বের �ীর খ� খায়।। 

�ভিদেন �বনুরায় বেস অিধবােস। 

র�ার িববাহ গান ঘনরাম ভােষ।”৮০ 

 গােয় হলুদ পেব�র �লাকাচােরর অন�ান� বণ�না, চ�াতপ টাঙােনা, িবিভ� ম�লবাদ�, 

সুরঝ�ার, �হমঘট �াপন, �া�ণ �ারা �বিদক িনয়েম িববাহ স�� করার কথা িলিপব� 

আেছ। বরেক বরণ ও নান ম�লাচার, �লৗিকক আচার আমােদর দৃি� আকষ�ন কের – 

ক) “উ�াস বাজনা বােজ আসন উপের। 

শশীমুখী সকেল বিরেত এল বের।। 

�কান নব নাগরী লাবন� �দশ বই। 

       কপােল চ�ন িদেয় পােয় ঢােল দই।।”৮১ 

   খ) “মুেখ িদেয় তা�ুল �সেনর �সেক গাল। 

       সাতবার কিরল ঘুরােয় �হম থাল।।”৮২ 

গ) “বসেন বেরর মুখ ঢােক সব সখী।। 

     বের �দি�ন কন�া কয়ের সাতবার। 
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         দুজেন বদেল মালা পসািরয়া হাত।।”৮৩ 

 ঘ) “সায় হল স�দান ল�া ত�িজ দূর। 

      �সন িদল সীমি�নীর িসঁথায় িস�ুর।। 

  মাথায় বসন িদল, রতন �মৗড়লা। 

        �বেদর িবধােন িব� বাঁেধ গাঁটছাড়া।।”৮৪ 

 ঙ) “�বিদক �লৗিকক পব� সব কির সায়। 

          �সই রাে� রাজা তাের কিরল িবদায়।।”৮৫ 

সামািজক �ববািহক ��ে�  �বিদক ও �লৗিকক ি�য়া, বরযা�ীর আগমন, িববাহ �শেষ 

বর-কেন�র গমন। কিল�ার িববােহর ��ে�ও �বিদক িনয়ম মান� করা হেয়েছ। নান ধন 

র� িদেয় বড় ও কন�ােক িবদায় জানােনা এখনও বা�ব। র�াবতীর িববাহ অনু�ােন 

অন�ান� স�দােয়র সিঠক ভােব পিরচয় না �পেলও কিল�া-লাউেসেনর িববাহ অনু�ােন 

পিরবােরর সকেলর সে� অন�ান� অ��জ ��িণর সমাগেমর পিরচয় পাওয়া যায় – 

“নান ধেন �ডামগেণ কিরল �নহাল।।”৮৬ 

 কানাড়া-লাউেসেনর িববােহ িবিভ� বাজনা, �ভাজন রিসকতার সে� চতুে��ালার ব�বহার 

যুগ পিরেবেশ মািনেয় যায়। 

 

 মধ�যুগীয় আথ�-সামািজক ���াপেট মানুেষর সে� মানুেষর স�েক� কখেনা দৃঢ় 

ব�েন আব�, কখেনা বা িশিথল, আবার বৃি�গত সং�ােম মুখর। �দখা যায় �কান �কান 

মানুষ মূল�েবাধ তথা মানবতােবােধর উ�তম িশখের, আবার �কউ �কউ অবনিমত 

মূল�েবােধর �লেন। �ামী-�ী, িপতা-পু�, �াতা-ভি�, মামা-ভাে�, মািলক-�িমক স�েক� 

কখেনা গভীর �দয়পােশ আব�, কখেনা সােপ-�নউেল। �লাভ লালসা, কামনা-বাসনা ভরা 

মানুেষর উ�ান- পতেন র�মাংেসর সজীবতার পিরচয় �দান কেরেছ। 

 স�দশ-অ�াদশ শতা�ীেত পারবািরক জীবন �মােটর উপর সু� �ভািবক িছল 

বেলই মেন হয়। �বণুয়ার ও ম�রার স�ক� িছল �াভািবক আনে�া�ল পিরবােরর 

অন�ান� ও সমতাে�র িনেয় সুেখর সংসার। দানী ধািম�ক �েপ �েন বীয�ব� িছেলন রাজা 

�গৗেড়�র – 

“কিলকােল কণ� �হন দান ক�ত�। 

িনত�দান অিখেল অ�য় অ�েম�।।”৮৭ 

�দেশর রাজা িশকাের �বেরােনার পেথ �সাম �ঘাষেক মুি� িদেয়েছ ও মহামদেক ভৎ�সনা 

কেরেছ তা – 
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“মহারাজা ময��াদা বাড়ােলা িদেন িদেন। 

�কান যু� কায�� নািহ �সাম �ঘাষ িবেন।।”৮৮ 

সখ�তার মধ� িদেয় উ� মানবতােবাধ �কাশ �পেয়েছ। অপরিদেক বৃ� �সাম �ঘাষ পু� 

ইছাইেক ‘ইরশািল’ (খাজনা) �দােনর জন� অনুেরাধও তােক বারবার সংযত থাকার 

পরামশ� কেরেছ। পু� ইছাই িনজ �তােপ নতুন �ঢকুর রাজ� গেড় সম� স�দায় ও 

বৃি�জীিব মানুষ বিসেয়, অজয়েক �া� সীমার �হরী �রেখ নগরায়েনর নব দৃ�া� 

গেড়েছন। �েঘাষীত �ঢকুেরর রাজা হেয় �গৗেড়�রেক খাজনা না িদেয় িবে�ােহ সািমল 

হেয়েছ। এখােন বে�র অখ� শি�র পিরবেত� আ�িলক শি�র �াদুভ�াব আমরা ল�� 

কির। 

 র�াবতীর িববাহ পালায় �গৗেড়�র িনজ শ�ািলকােক বৃ� কণ�েসেনর সে� িববাহ 

িদেয়েছন। কুলীন পা� িহসােব �স কােল বৃ� ব�ি�র সে� যুবতী কন�ার িববাহ �ডওয়াড় 

িড়টী িছল – 

“�মাের বেট িববাহ কিরেব মহীনাথ। 

এখন �তা বুড়া গােল �দিখ, দুিট দাঁত।।”৮৯ 

কন�া রািজ না থাকেলও পািরবািরক চােপ বৃ� বরেক িবেয় করেত বাধ� করা হেতা। এর 

সে� �স��েম বেল রাখা �েয়াজন তৎকােল সমােজ একিট দুিট নয় অিধক িববাহ রীিত 

�য চালু িছল লাউেসন তার দৃ�া�। মহামেদর মেতা খল চির� বাংলা সািহেত� দূল�ভ, তার 

একিট কথায় ভ�ী র�াবতী ও লাউেসন স�েক� তার মেনাভাব ব�� – 

“সবংেশ কিরেত �ংস কংস�পী আিম।। 

এেতা বিল মহাপা� মুচিড়েছ দািড়।”৯০ 

সম� কাব� জুের মহামেদর চািরি�ক �লন �চােখ পেড়। কণ�েসন �ী র�াবতীেক �ােনর 

�থেকও ি�য় কের �রেখেছ – 

“িবধাতা ফিকর �মাের কেরিছল �ায়। 

পুনরিপ মায়াজােল তুিম হেল তায়।।”৯১ 

‘বৃ�স� ভায�া’ – �াণি�য় �তা হেবই। রানীেক �লােক পু�হীনতার জন� িবিভ� কটূকথা 

�িনেয় যায়। সমােজ বংশ র�ােথ� পুে�র ভূিমকা িবেশষ িছল তা জানা যায় ঘনরােমর 

কাব� �থেক – 

“পু� িবনা িপ�বাদ �ধান তপ�ণ।। 

জীবন িবফল যার পু� নাই রায়। 

আঁটকুড়া �লােক বেল মুখ নািহ চায়।। 
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সংসার স�দ সুখ সফল িবফল।”৯২ 

‘হির�� পালা’য় ধেম�র উপাসক হির�ে�র কািহনী র�াবতীর �মুেখ �নেত �নেত কণ� 

�সেনর আকুলতা – 

“�িন �সন সিব�েয় সুধান আবার। 

কহ ি�য়া িক�প হইল ভােগ� তার।।”৯৩ 

ি�য় র�াবতীর �িত তার িব�াস ও ভােলাবাসার সেব�া�ম �কাশ। ইে�েমেট ও তার 

সহেযাগীেদর �ারা িশ� লাউেসনেক িসঁদ �কেট চুির কের িনেয় �গেল র�াবতী ও 

কণ�েসেনর হাহাকার স�ােনর �িত িপতা-মাতার গভীর টান �য কতটা তা পির�ুট হয় 

ঘনরােমর �লখিণেত – 

“��পা কালা হল রানী বুক নািহ বাে�। 

ব�াকুলী আদুরচূিল �শাকাকুিল কাে�।। 

পিড়য়া �ামীর পায় বেল নাথ �হ। 

িহয়ার পুতুিল �মার হের িনল �ক।।”৯৪ 

 িপতা-মাতা-পুে�র �য িচর�ন স�ক� তা মধ�যুেগও �কানভােব িশিথল হেয় 

পেড়িন। সমােজ দু�মিত মানুেষর �ারা িন�ে�িণর মানুষেদর উপর য�ত� আ�মণ 

স�ানহািন আমােদর সামেন উেঠ এেসেছ। পু� লাউেসন জ�ােল সবাইেক খুিশ করার 

জন� দান-ধ�ান করা হয়, �সখােন �ধাপা-নািপত বাদ যায়িন। মহামদ তােদর উপর 

অত�াচার কেরেছ – 

“দড় দড় �কুম কিরল হাত �নেড়।। 

�যমত ঠাকুর তার নফর �তমিত। 

�ধেয় �ধাবা নািপেত ধিরল শী�গিত।। 

লািথ চড় �রা িকল িদয়া ঘাড়-ধা�া। 

�কেড় লয় নগদ িজিনষ িসিক টাকা।।”৯৫ 

রাঢ় বাংলায় মহামেদর মেতা ধিনকে�িণর মানুষেদর অত�াচার সাধারন মানুষেক 

যারপরনাই উৎপীিড়ত করেছ। মুকু� চ�বত�ীর ‘চ�ীম�ল কােব�ও এই একই দৃশ� বা 

�লাক ঠকােনার পিরচয় আমরা �পেয়িছ – 

“মােপ �কােণ িদয়া দড়া    পেণর কাঠায় কুড়া 

নািহ �শােন �জার �গাহাির 

�পা�ার হইল যম,         টাকায় আড়াই আনা কম 

পাই লভ� লয় িদন �িত।।”৯৬ 
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 ‘ফলা িনম�াণ পালা’য় কম�ী অথ�াৎ কম�কার �গ�বৃ� গৃেহ িনেয় এেস চার খ� কেরও 

িকছু করেত পােরিন, তখন পিরবােরর অন�ান�েদর সাহােয�র জন� – 

“িপতা, পু� আপিন ওপর ভাই িতেন। 

সূতা ধির অসাধ� বুিঝল সারা িদেন।।”৯৭ 

মা স�ানেক কােছই রাখেত চায় তা শা� পদাবলী ও �ব�ব পদাবলীেত লভ�। ঘনরােমর 

ধম�ম�ল কােব� র�াবতী পু� লাউেসনেক �গৗেড় �যেত িনেষধ কেরেছ। তার স�ান ��হ 

বুভু� �দয় বেল ওেঠ – 

“রাণী বেল ওের বাপু লাউেসন রায়। 

না যাও না যাও �ছেড় অভা�নী মায়।। 

না �দিখেল িতেল িতেল তমা হই হারা। 

পরাণ পুতুিল তুিম �লাচেনর তারা।।”৯৮ 

 পরেক আপন কের �নওয়ার ও রাজ�পট শাসেনর ��ে� �য বৃহৎ ভূিমকা তা 

লাউেসন বুঝেত �পেরিছল। �গৗড় যা�া কােল পেথ হিরদাস তা�ুিলর সােথ �দখা হেল – 

“এস মহাশয় আিজ আ�ার মি�ের।। 

উপযু� কাল, তায় বুিঝ পুন�বাণ। 

ভাল ভায়া চল বিল কিরল পয়াণ।।”৯৯ 

িনজ গৃেহ পিরবাের সবার সে� বাঙালীর িচর�ন স�েক�র �কাশ ঘেট ঘনরােমর কােব�– 

“এত �িন লাউেসন আনে� িবেভাল। 

�ম�-ভােব তামুিল তনেয় িদল �কাল।। 

�ন ব�ু এেদেশ তুিম আ�ার সখা। 

যাতায়ােত এখােন আ�ার পােব �দখা।।”১০০ 

রামায়েণ রােমর সে� �যমন �হক চ�ােলর সুস�ক� গেড় উেঠিছল, এখােনও – 

“�হক চ�াল সে� পেথ হেলা �মলা।”৮৫ 

পেথ যা�াকােল কামদল �বাধ, �গালাহাট, জামিতনগর পার হওয়ার পর কম�কার 

লাউদে�র সে� সা�াৎ পব�িট অিত মেনারম ভােব �দখা িদেয়েছ ঘনরােমর কােব� – 

“�িন কম�কার কেহ কির �যাড় কর।। 

আিম পিরচয় কির �ন সুমহ�। 

কম�কার কূেল জ� নাম লাউদ�।। 

এেতা �িন িমতা বিল রায় িদল �কাল। 

নত হেয় কহ দ� আনে� িবেভাল।।”১০১ 
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লাউদে�র সে� সখ�তার পর তার গৃেহ অিতিথ র�া কেরেছ। অিতিথ �সবার জন� 

লাউদ�েক মহামেদর হােত চরম লাি�ত হেত হেয়েছ। িমথ�া অপবাদ িনেয়ও সত� �থেক 

িবচিলত হয়িন �স। রমিত নগের এেস মহাবীর কালুেডােমর সােথ পিরচয় সািধত হল। 

কালুেডামই পরবত�ীকােল লাউেসেনর �সনাপিত পেদ �লািভিষ� হয়। �ধু কািলেডাম নয় 

তার সে� �তর ঘর �ডামেদর পি�ম ময়নায় �ান িদেয়েছ। কালুেডাম ও লখাই �ডাম 

দুজেনই �ডামজািতর মিহমা উ�ল কেরেছ। ময়নাগড় র�ােথ� ও নারীজািতর স�ান 

র�ােথ� তােদর ভূিমকা তুলনারিহত। তারা �য বীর জািত তা তােদর কথাবাত�ােত 

�কািশত, আর দুজেনর স�ক� িছল মধুর। স�ানািদর সে� ��হ মায়ামমতার কথা 

আমােদর পিরবার-পিরজনেদর কথা �রণ কিরেয় �দয়। লখাই, শাক-�কার �িত ��হ, 

শাকা-�েকার �াতৃে�র ব�ন, শাকােক ময়ূরার �দশ র�ােথ� যুে� যাওয়ার িনেদ�শ 

আমােদর উ�ীিবত কের। জািতগত ভাই, কা�ার চািরি�ক �লন – আমােদর পীড়া �দয়। 

মহামেদর রাজাহীন রােজ� আ�মণ ও নারীজািতর সে� অসম যু� তার হীন চির� 

িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। 

 ভাে� লাউেসেনর �িত বার বার চ�া� ও �গৗেড়�রেক ভুল বুিঝেয় �মতা 

কুি�গত করার �য়াস তার চির�েক কলি�ত কের তুেলেছ। তার জীবেন সেত�র �কান 

মূল� �নই, মানুেষর জন� �নই সহানুভূিত, িনজ পু�েকও �স শূেল চড়ােত ি�ধা কেরিন। 

মধ�যুেগ মানুেষর চািরি�ক �বিচ�� কিব ঘনরাম চ�বত�ী তারঁ ধম�ম�ল কােব� খুব সু�র 

ভােব তুেল ধেরেছন। 

 মাতৃজািতর �িত স�ান �দশ�েনর িচ�ও আমরা ফুেট উঠেত �দিখ ঘনরােমর 

কােব�। িশবদ� বা�ইেয়র �ী নয়ানীর কামনা-বাসনার ফল��প �স িনজ পু�েক হত�া 

কেরেছ। লাউেসনেক পাওয়ার জন� �স জািত-কূল-মান-ময��াদা ত�াগ কেরেছ – 

“�ছেল িপেলর মা বেল না হেয়া অসে�াষ। 

বয়স িব�র নয় বৎসর �ষাড়শ।। 

��ম কর পরমা পরম �ীিত পােব। 

অ��দে� এখিন অ�য় �গ� পােব।।”১০২ 

ি�চািরণী নয়ানীর কথায় কণ�পাত না কের লাউেসন িনজ ধম�াচরেনর কথা বেল তােক 

�াভািবক জীবেন িফের �যেত িনেদ�শ িদেয়েছ। লাউেসনন তার কেঠার ��চেয�র পিরচয় 

িদেয় বেলেছ �স কখেনা যুবতী �শ� কেরিন। তাছাড়া লাউেসন িশিথল চিরে�র মানুষ 

নয়, তা জািনেয়েছ – 

“আিম নই �তমন পু�ষ ��শীল।।”১০৩ 
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পুন�বান লাউেসন নারীজািতেক মাতৃ �� ক�না কেরেছন। 

�দবী ভবানী লাউেসেনর ভি�র পরী�া �নওয়ার আশায় �মািহনী �প ধের 

লাউেসেনর কে� উপি�ত লাউেসেনর কথার উ�ের �দবী বেলেছ – 

ক) “�নেহ রােয়র �বটা(িক) কিহব বাড়া। 

�তামার কারেণ �হনু জািতকুল ছাড়া।।”১০৪ 

খ) “লাউেসন ভুলােত  লাবন� নানা র�। 

খসােয় বুেকর বাস �দখাইল অ�।। 

ভবানীর ভাব বুেঝ ময়নার নাথ। 

রাম রাম বিলয়া দুকােন িদল হাত।।”১০৫ 

পের িনেজেক ধেম�র �সবক বেল পিরচয় িদেয় �ীজািতেক মাতৃ�েপ সে�াধন কেরেছন 

লাউেসন। 

  �লাক িব�াস ও সং�ার যুগ যুগ ধের চেল আসা মানব মেনর �কােণ অবলীলায় 

বাসা �বঁেধ থাকা এক অগাধ িব�াসিস�ু। িব�াস সং�ার সাধারন মানুেষর জীবনচচ�ার 

�থেক উেঠ আসা িকছু পুরাতন রীিত। রাঢ় অ�েলর জীবন ও সং�ৃিতর সে� স�ৃ� 

�লাকিব�াস ও সং�ার ধম�ম�ল কােব� অ�ীভূত হেয়েছ তা এই পেব�র িবচায� িবষয়। 

বত�মান �াম ও নগর জীবেনর আনােচ কানােচ �বঁেচ থাকা কুসং�ার ও �লাকিব�াস �য 

মধ�যুেগ �বল িছল তা ধম�ম�ল কােব�র পাতায় সা�� �রেখ �গেছ। ত�ম�, ঝারফঁুক, 

�ত, মানত করা, বশ করার জন� ঔষেধর ব�বহার,ইত�ািদ। পু�াকা�ায় র�াবতীর 

ধম�ঠাকুেরর নােম শােল ভর �দওয়ার ঘটনা সংসাের গণক ঠাকুেরর �িত িব�াস জািগেয় 

�তােল – 

“মায়াধারী �হিব�   ঈষৎ হািসয়া ি�� 

খিড়পািত কিরেছ গণনা।। 

খিড়পািত বেল খুিড়    �য িকছু বাআরীর �ডড়ী 

খিড়পািত বুিঝিন িব�র।”১০৬ 

কন�েসন-র�াবতীর িববাহ কােল মালাবদল সমা� হেল – 

“ম�রা জননী যে� আিনল ঔষিধ। 

রাণী ভানুমিত রােখ মােয়ের �েবািধ।। 

িক কাজ আর ঐ ঔষেধ এেক�রী। 

ননদী সতীনী সতা �কহ নাই অির।। 

এ িবষেয় এসব ঔষেধ অথ� িক। 
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�কান পীড়া নািহ পােব তব ি�য়া িঝ।।”১০৭ 

পু�ষেক বেশ রাখেত �ী সমােজ ঔষেধর ব�বহার �য করা হত তা �ধু মধ�যুেগ িচ� নয়, 

বত�মােনও তা ব�ল �চািরত। স�ান লােভ মানুষ কত �কার কৃ�সাধন কের তা 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই – 

    ১)    “না হয় ঔষধ কত �িতকার আেছ।।”১০৮ 

                        ২)    “িশবাচ�না শাি� কত �ত উপবােস। 

        কেঠার কেরন কত পু� অিভলােষ।।”১০৯ 

  ৩)   “ষ�ী �দবী পূিজ রাখা বড় মােগ �কে�। 

          পু� হেল িচ� কির তলা িদব �বে�।।”১১০ 

   ৪)    “হেব িকনা জািনেত জােনর বািড় যান।। 

        ভাল �পেয় �দব� �দ�ান �দেক হাত। 

             কত িপঁড়া উঠােন �মেয়র পেড় যাত।।”১১১ 

�তপালন কােলর কথাও �দখেত পাই ঘনরােমর কােব� – 

        “বৃে�র বরণ কির, সংঘাত সিহত ধির, 

কাি�ল সবার হােত সূতা।”১১২ 

 �গালাহাট পালায় সুির�ার পান সুপুিরেত ঔষেধর �েড়া মিশেয় পু�ষেক বশ  

করার কথাও রেয়েছ ঘনরােমর কােব�। রাণী র�াবতী ও দাসী মািলিনর কথায় – “ঔষধ 

কিরয়া রাখ আপন ন�ন।” ধম�ম�লকােব� আমরা ওঝার পিরচয় পাই, িযিন ঔষধ ও 

মে�র �ারা বশ কের থােকন। �তলপড়ার ব�বহার ‘জামিত পালা’র িশবদে�র �ীর সাজ ও 

�বশভূষার �ারা পু�ষেক বশ করা, আকষ�েনর িবষয় হেয় উেঠেছ – 

“িতন �ছেলর মা মািগ কাঁচুল বাে� তুেল।। 

মুেখ মােখ �তলপড়া, নয়েন কা�ল। 

চািহেত চে�র �কােণ পু�ষ পাগল।।”১১৩ 

বাসুিলপূজায় বিলদােনর উে�খ আেছ ঘনরােমর কাঙুর যা�া পালায় – 

“ ছাগ �মশাহ মিহষ িবেশষ িবশাশয়। 

বিল িদয়া বিলেছ বাসুিল জয় জয়।।”১১৪ 

কাঙুর যা�া পালায় �ামী বেশ রাখার কথা নারীমহেলর আেলাচ� িবষেয়র কথাও জানা যায় 

এখােন – 

                    ক)        “�ামীের কিরেত বশ িচনেতন ঔষিধ।।”১১৫ 

                    খ)        “পেড় িদয়া ক�ল নয়ােন িদয়া যােব।। 
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                  তার সা�ী সহসা তখিন অপাওয়া যােব।”১১৬ 

                    গ)         “পােনর সিহত �িড় তুিল িদেব মুেখ। 

               রাজা �যন �সাহােগ সদাই রােখ বুেক।।”১১৭ 

                    ঘ)       “এক িছটা �ফেল িদহ কাপেড় িকি�ত। 

             নাথ না ছিড়েব স� বািড়েব পীিড়ত।।”১১৮ 

 

 অরণ� শাপদ-স�ুল পিরেবেশ অ��জ মানুেষর স�ক� িনরিবি��, আিদম মানুষ 

এখনও অরণ�চারী, তােদর সহায় স�ল এই অরণ�। মধ�যুেগর ম�লকােব� নগরায়ন একিট 

���পূণ� িবষয়। তার পাশাপািশ বনজ�ল �ংেসর িবষয়িট যু�। কিবরা �াতসােরই 

�হাক বা অ�াতসােরই �হাক �কৃিতেক ধংেসর হাত �থেক র�া করেত �চেয়েছন। ব�াধ, 

শবর, �ডাম ইত�ািদ অ��জ ��িণর মানুেষর বাস এই অরেণ�র গহন �সৗ�েয�র �কােল। 

অরণ�তার িবশালতার মােঝ �পৗরািণক ঋিষ স� গণ তপস�ায় িসি� লাভ কেরেছন। 

আিব�ার করেছন  বেনৗষিধর। অরণ� িদেয়েছ শাি�র �াস, �াকৃিতক �সৗ�য�তা ও 

িনম�লতা। অরণ� বা বন সংর�ন �চতনার সে� কিবমানেস উেঠ এেসেছ �কৃিত তথা 

মত��ি�তী। ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� ইছাই �ঘােষর নগর �াপেনর িচ� এর পিরচয় বহন 

কের – 

“�চৗিদেক পাহাড়   �বিড় বাড়ী গড়, 

দুগ�ম গহন কািট। 

কিরয়া চ�র    বসাল নগর 

রাজার বসতবাটী।।”১১৯ 

দুগ�ম গহন বনজ�ল �কেট নগর�াপন করা হল, তার িবিভ� �াে� িবিভ� �ােনর, 

িবিভ� জািতর, বৃি�র মানুষেক বসােনা হেয়েছ। �কৃিতর নীরবতা ও িনিবড় ব�ন �ধু 

এখােনই িছ� করা হয়হিন, ধম�ম�েল ফলা িনম�ােণর সময় বৃ�ে�দন ঘটনা �দখা যায়। 

বৃ� সমি�র কাতর কাকুিত িমনিত চ�ীম�েলর কালেকতুর প� িনধনকােল �দবীর কােছ 

প�গেণর মম��দ �াথ�না �বঁেচ থাকার �য়ােসর কথা �রণ করায়। পিরেবশ ��মী ঘনরাম 

��ারে� �দব-�দবী ব�নায় ফুল জল িদেয় �কৃিতর ব�না কেরেছন, আর ফলা িনম�াণ 

পালায় �কৃিতর িনিবড়তা – 

“�দিখয়া বেনর �শাভা আনি�ত মন।। 

�ফু� কুসুমাকীণ� গে� আেমািদত। 

মধুেলােভ �মর-�মরী গায় গীত।। 
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নূতন প�েব ফেল সুেভািশত �বান। 

প�ীগণ সুরভ স�ীেত  হের মন।। 

ম�-ম� হেব তায় বসে�র বা।”১২০ 

স�দশ-অ�াদশ শতা�ীর যুগ আথ�-সামািজক ও রাজৈনিতক অি�রতার যুগ, �সই 

পিরচয় পাওয়া যায় �গৗেড়�েরর অধীন� সাম� রাজা ও রাজার স�েক�র পিরচয় �থেক। 

শাসন, �শাষণ সম� �দশেক অি�র কের তুেলিছল। ি�চািরতা, িব�াসঘাতকতা, চ�া� ও 

জনমানেসর সে� িশিথল স�েক�র িদক উ� ঘািটত হয়। আথ�-সামািজক ���াপেট সাম� 

রাজােদর িবে�াহ, �চার ও ডাকােতর উৎপাত, িন�ে�িণর মানুেষর উপর অত�াচার সব 

িমেল িমেশ িবশৃ�লার মেধ� �গৗড় ও ময়নারােজ�র �শাসন চলেত থােক এবং ধম�ম�ল 

কােব� তথা ম�লকােব�র সমাজ বা�বতার সম�য় সাধন  আমােদর সামেন তুেল ধের। 

 ধম�ম�ল কাব� রাঢ় বাংলার বীররসা�ক কাব�। িব�ৃত অংশ জুের রেয়েছ রাঢ়বে�র 

মানুেষর কথা, তথা �গা�ীব� রাঢ় জনজািতর কথা। ময়না ও �ঢকুরগড় নগর পিরক�না 

কের  রােঢ়র জনগনেক রাজে�র সম� সুেযাগ সুিবধা িদেয় বসােনা হেয়েছ। �সখােন – 

�া�ণ, কায়�, �ঘাষ, রজক, �ডাম, �জেল, কম�কার, বাইিত �ভৃিত নানা জনজািতর বসিত 

�ািপত হয়। তােদর বৃি�গত িবভাজনও িছল। ম�ী, আমলা, �সনাপিত, দাস-দাসী, ব� 

উৎপাদনকারী, কৃষক, মৎস�জীবী, নািপত, �ধাপা, �ঁিড়, চম�কার এেদর উে�খ পাওয়া যায়। 

ঘনরােমর ধম�ম�লেল �দখা যায় – 

“ধ��পাল নােম িছল �গৗেড়র ঠাকুর। 

�সে� �সেব পুণ� পাপ যায় দূর।। 

পৃিথবী পািলয়া �গ� ভুে� নৃপবর। 

    বীয��ব� পূ� তার রাজা �গৗেড়�র।।”১২১ 

�েপ �েণ কুেল শীেল ���, দাতা কণ� িছেলন �গৗেড়�র। তেব �গৗেড়�র �য মানবদরদী 

তা �বাঝা যায় �সাম �ঘােষর মত ব�ি�েক মহামদ যখন অথ�দে� কারাগাের ব�ী কেরন; 

�সই সময় �গৗেড়�র িশকাের যাওয়ার সময় �সামেঘাষেক ব�ী অব�ায় �দেখ সব �েন 

মহামদেক িধ�ার জািনেয় ব�ন মু� করেত বেলেছ। �গৗেড়�েরর রােজ� মহাম�ী মহামদ 

িছেলন  �াথ�পর ব�ি�। সাধারণ মানুষেক �য পীড়া িদত তার উে�খ পাওয়া যায় 

ঘনরােমর কােব� – 

“হােত কিড় পােয় �বিড় �তাকদিড় গেল। 

�জাের না পািল পীড়া দাও মফ�েল।।”১২২ 
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�গৗেড়�েরর উদার মানব�ীিত আসেল সাম� রাজােদর সােথ সংেযাগ র�া কের রাজ� 

পিরচালনা করা। িক� মহামেদর চ�াে� �গৗেড়�রেক অেনক সময় সমস�ার স�ুখীন হেত 

হেয়েছ। তেব �গৗেড়�র সাম�েদর �যাগ� স�ােন স�ািনত কেরেছন – 

“�ঘােষর �দাশালা িদল সরব� �জাড়া। 

বকিসস কেরন পুন চরেনর �ঘাড়া।। 

নাগরা িনশান িদল িলখন পরয়ানা। 

িবদায় হইল �গাপ কিরয়া ব�না।।”১২৩ 

তেব আমরা �দখেত পাই ইছাই �ঘাষ িপতার অপমােনর �িতেশাধ �নওয়ার জন� 

কর আদােয় আসা ভাটেক কর না িদেয় তােক অপমান কের তািড়েয় �দন, �সজন� 

ইছাইেয়র সে� �গৗেড়�েরর তী� িবেরাধ বােধ। ইছাই �ঢকুর গড় �াপন কের িনেজ 

সাম� রাজা হেয় বেসন। এই �থেক অন�ান� সাম�রাও রাজার সে� িবেরাধ কের এবং 

�গৗেড়র �থেক আলাদা হেয় যায়। 

 স�দশ-অ�াদশ শতেক আমরা মধ�যুেগ রােজ� �য িবেরােধর িচ� পাই তা �গৗড় 

রােজ�র অি�রতার পিরচয় বহন কের – 

“অিবচাের ভােঙ রাজ� �গৗেড়র ভুবন। 

   পীড়া �পেয় পাে�র পলায় �জাগণ।।”১২৪ 

 ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই, লাউেসন সুশাসক িহসােব, 

�জানুর�ক িহসােব �গৗেড়র কাছ �থেক ময়নার সাম� �� আদায় কের �নন। কণ�েসন-

র�াবতীর পু� লাউেসন সব�িবদ�া পার�ম, অ��জেদর ব�ু, বীরে�র অিধকারী। অ��জ 

��ণীর মানুষেক িনজরােজ� বসিত �াপন কিরেয় ও বৃি�দান কের লাউেসন �যাগ� শাসক 

িহসােব �িতি�ত হেয়েছন। সুতরাং আমরা ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর 

সমাজ ব�ব�ায় সমাজ-স�ার ও জীবনচচ�ার এক িবেশষ িদেকর উে�েষর পিরচয় লাভ 

কেরিছ। ঘনরাম অ�াদশ শতেকর কিব, তাই তার কােব� অ�াদশ শতেকর জনজীবেনর 

ছিব আমরা �দখেত পাই। রাজা বা শাসন কত�ার সে� �জার একটা গভীর স�ক�, িবিভ� 

স�দােয়র িনজ দািয়ে� সমােজ অংশ�হন ও জীিবকা িনব�াহ কেরেছ এবং রাজার �িত 

আনুগেত� �ানপাত কের �দশ র�া কেরেছ, যা মধ�যুেগর যুগস�েদ পিরণত হেয়েছ। 

 ধম�ম�ল কােব� রাঢ় জনজািতর জীিবকা িভি�ক সং�ােম নানা জািত, ধম�, বেণ�র 

মানুেষর পিরচেয়র বা�ব উপাদানই ধম�ম�ল কাব�েক রােঢ়র জাতীয় মহাকাব� কের 

তুেলেছ। ধম�ম�ল কােব� আমরা �ডাম, চ�াল, কম�কার, চম�কার, �ধাপা, �জেল, হািড়, 

�িড়, যবন, বা�ই, রজক, বাগদী �ভৃিত িন�বৃ�ীয় জনজািতর পিরচয় পাই। মধ�যুেগর 
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ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই মানুষ জীবন-জীিবকার স�ােন সুিবধাযু� �ান �বেছ 

িনেত থােক। িকছু পিরবত�ন হল, আবার আেনেক ��ােন বহাল �থেকেছ। মধ�যুেগ আমরা 

�দিখ, নগরপ�েন সকল ��িণর মানুেষর আগমন ঘেটেছ এবং তােদর �ান িবভাজন 

হেয়েছ বৃি�র মাধ�েম। নতুন নগর প�েনর মধ� িদেয় িবিভ� স�দােয়র মানুেষর জীবন-

জীিবকাগত সং�ােমর মধ� িদেয় মধ�যুেগর রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক িদেকর পিরচয়য় 

ফুেট অেঠ। ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব�র �াপনা পালা ও �ঢকুর পালায় িবিভ� 

মানুেষর জীিবকা ও বৃি�র পিরচয় রেয়েছ। �াপনা পালায় আমরা �েগ�র �য সম� বৃি�র 

কথা রেয়েছ তা আসেল মানুেষরই বৃি� – 

                           “অেশষ িবেশষ     কিরল লাসেবশ 

                                  নািচেত চিললা নটী। 

                            মুিন মেনারমা     অপর উ�মা 

                                  সে� সহচরী ছিট।। 

                            সে� বাদ�কর     অিত মেনাহর 

                                  গরেব না চেল পা। 

                            ঘুরায় িনত�     কুচ িগির কু� 

                                  বােম �হলােয় মধ� গা।।”১২৫ 

এখােন আমরা বাদ�কর ও নত�কীর �স� �পেয় থািক। অন�িদেক �ঢকুর পালায় নগর 

প�ন অংেশ িবিভ� জনজািতর ও বৃি�ধারী মানুেষর বসবােসর কথা বেলেছন ধম�ম�েলর 

কিবরা। এখােন আমরা �দখেত পাই নগর প�েনর ফেল িন�বৃি�য় মািনেষর জীিবকার 

পিরবত�ন ঘেটেছ। যার ফল��প �ডাম, চ�াল, যবন, চম�কার, রজক পরভৃতই জািতর 

মানুেষরা তােদর �যাগ�তা অনুসাের �সন�বািহনীেত যু� হেয়েছ।ঘনরাম চ�বত�ী �লেখেছন 

– 

                              “ধানুকী ব�ুকী ঢালী পাইক পদািতক। 

                               সািজয়া �ঘােষর সে� চেল শতািধক”১২৬ 

 তেব িন�ে�িণর মানুষেদর উ�বৃি�য় কােজ বা উ� কােজও �দখা িগেয়েছ। 

মধ�যুেগ নগরপ�ন ���পূণ� িবষুেয়র মেধ� পের, তার পিরচয় পাই �ঢকুর পালায় 

ঘনরােমর নগর প�ন অংেশর পু�ানুপু� বণ�নায় – 

                                      “�া�ণ পি�ত �বদ�  

                                সমাদের তস�      �বেস �� �বশ� 

                                        ধন� ধরা ধ��পাল।”১২৭ 
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নতুন নগের কুলীন, কায়�, ঘষ, বসু, িম�, �গাপ এেদর পাশাপািশ কুেমার, নািপত এরাও 

বসিত �াপন কেরন এবং বিণক কম�কার, মাদক বা�ই, সুবণ�বিণক, �কওট, �কবত�, 

ছুেতার, বাইিত, �ডাম, চ�াল এেদর সােথ যবেনরাও নগেরর মেধ� সকেলর সে� বসবাস 

�� কেরন – 

                                 “কির বে�াব�    বিসল সম� 

                                        কুলীন কায়� কত। 

                                  পিব� চির�      �ঘাষ বসু িম� 

                                        মাি�ত �মৗিলক যত। 

                                  িসংহ দাস দ�     আিদ �য মহ� 

                                         বিসল উ�র রািঢ়। 

                                  �গাপ অবতংস     কত রাজবংশ 

                                         কুমার কিরল বাড়ী।। 

                                  িতন কুল রাজ     পুের সুসমাজ 

                                          মহ� ময��াদাবান। 

                                  গণ� �গাপ যত     কিরল বসত 

                                        পাল �ঘাষ কেল পান।। 

                                  হেয় হরিষত      বিসল নািপত 

                                        তািপত আিছল যত।। 

                                  পসারী তামুিল     তাঁিত �তিল মালী 

                                        কুদূহেল বেস কত।। 

                                  ধাি��ক ধিনক     প� �য বিণক 

                                        যেতক ক��ী কুমার। 

                                   উ�ধম�ধারী     বিসল আ�ির 

                                        শাখারী করমকার।। 

                                   মদক বা�ই     আদের এ দুই 

                                        বিসল স�ািত যত। 

                                    এই সবাকার     নািহ ব�বহার 

                                        �হন হীন যািত কত।। 

                                  ধ�� ক�� �লাপ    প�বাদী �গাপ 

                                         সুবণ�বিণক কলু। 
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                                   �কওট �কব��     �ণ�কার ধূ�� 

                                         ছুতার বাইিত জালু।। 

                                   তাতােল মদক     বিসল রজক 

                                        �ির নুির চুিড়কার। 

                                  পুরীর �া�ের    �বশ�া থের থের 

                                        অ��জ জািত অপার।। 

                                 �ডাম হািড় �ঁিড়     �বেস গড় �বিড় 

                                        িবশাল �কাটাল �কাল। 

                                  িকরাত �বল    রণিশ�া মাদল 

                                         িননােদ নাগরা �ঢাল।। 

                                   পুরীর অ�র     গেড় �ত�র 

                                         বিসল যবন যত।”১২৮   

নতুন নগের পাশ�বত�ী রাজ� �থেক মানুেষরা এেস বসিত �াপন কেরেছ। ঘনরােমর 

ধম�ম�ল কােব� আমরা �দিখ �য, রমিত নগর �থেক ব� মািনষ ময়নায় চেল আেস। কালু 

�ডাম তার পিরবার ও অন�ান� �ডাম সমাজ অেক িনেয় ময়নায় চেল আেস এবং বসিত 

�াপন কের এবং সঃে◌ই সে� কালু লাউেসেনর �ধান �সনাপিত িহেসেব কেম� িনযু� 

হয়। িন� বেগ�র মানুেষর এই উ��ায়ন তােদর সততা, বীর� ও চািরি�ক �নাবলীর 

পিরচয়। চ�াল স�দােয়র মানুষ �লাহাটা বীর �যা�া। �ভুভি�র পিরচয় তার উি�েতই 

�ষত – 

                                “মহারাজা থাক �মার �গায়ালা ইছাই।”১২৯ 

�লাহাটা িনেজ �ভুভি�র পিরচয় িদেয়েছ, �স বীর �যা�া, বীরে�র পিরচয় িদেত িগেয় 

িনেজই জািনেয়েছ – 

                                 “সংসার িবখ�াত আিম �লাহাটা ব�র।”১৩০ 

 ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা জীবনচচ�ার অে�ষন করেত িগেয় �মতা িল�ু 

মেনাভােবর পিরচয় �পেয়িছ �গৗেড়�র, মহামদ, ইছাই �ঘাষ, কণ�েসন পরভৃতই 

রাজন�বেগ�র  �িতিনিধেদর মেধ�। �মতা কুি�গত করার জন� অ��জ সমাজ, িবিভ� 

স�দােয়র মানুষেক িনজ �ােত� ব�বহার করার মধ� িদেয়ই তােদর মেধ� যু�িব�েহর 

ঘটনা ঘিটেয় সমােয �ম�করেণর িচ� উেঠ আসেত �দখেগিছ ধম�ম�ল কােব�। রমিত 

নগের দুই অ��জ ��িণর মানুেষর �� রাজৈনিতক চ�াে�র পিরচয় বহন কেরেছ – 

                              “দড় �ডাম চ�ােল বািধল গ�েগাল।”১৩১ 
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এভােবই িন�ে�িণর মানুেষরা তােদর জনজীবেন বারবার সংঘেষ� জিড়েয়েছ। এছাড়াও 

�দখা জায় ন� ��িণর মানুষেদর দইেয় �বগার খাটােনার �বণতাও মাওরা ল�� কির, জা 

উ�ে�িণর বা জমদার স�দােয়র মানুেষর ি�েদ�েশই হেয় থােক। অেঘারবাদল পালায় 

মহামদ �বগার খাটােনার জন� �কাটালেক িনেদ�শ িদেয়েছ – 

                              “�াদশ �কাটাল সে� ই�জাল ধায়। 

                               সহের �বগার ধের লািগ যার পায়।। 

                               তাঁিত �তিল তামিল �তল� �তলকার। 

                               �কব�� কুজুড়া কা�ু কামার কুমার।।”১৩২ 

 ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কােব� �দখা জায় নগেরর বাইের চ�াল, �জেল, বাগিদ 

পরভৃতই জািতর সােথ সােথ বাইিত স�দােয়র মানুষ হিরহর বাইিতেকও বসবাস করেত 

�দিখ; যারা বাদ�য� বািজেয় বা চম� সাম�ীর কাজ কের জীবন অিতবািহত কের চেলেছ। 

তেব তারা িন� ��িণর মানুষ হেলও তা�াও উ� স��দােয়র মানুেষর কােয �লেগেছ 

এবং যথােযাগ� স�ান লাভ কেরেছ। হিরহর বাইিত রাজার আনুগত� লাভ করায় �স 

রাজার িনেদ�িশত মি�ের বাদ�য� বাজােনার আম�ন �পেয়েছ, জা তার জািতগত স�া ও 

সততার পিরচয় বহন কেরেছ। মধ�যুেগ ম�লকাব� পােঠ আমরা একিট িবেশষ িবশয়েক 

ল�� কির। আমরা �সখােন �বশ িকছু দাস বৃি� কারী মিহলার �িরচয় �পেয়িছ যারা রাণী 

বা রাজকন�ার সে� �থেক তােদর দািয়� কত��ব� পালন কেরেছ। দািয়� পালন করেত 

িগেয় �ধুমা� রাণীর দাসীবৃি� কােজই �থেম থােকিন, �দশ র�ার কােজও তােদর অসম 

সাহিসকতার পিরচয় আমরা �পেয়িছ। ঘনরােমর কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা �েনিছ, 

�য �দশ র�ােথ� িনেজেক আ�িনেয়াগ কেরেছ। দাসদাসীরা যথাসমেয় সুপরামশ� িদেয় 

�যা�ার ভূিমকায় অবতীণ� হেয় ধম�ম�ল কাব�েক মিহমাি�ত কেরেছ। 

  মধ�যুগীয় ম��ােব�র ধারায় অন�ান� ম�ল কােব� যুে�র �স� �সভােব �নই, তেব 

ধম�ম�ল কােব� আমরা যুে�র অবতাড়না �দিখ। ধম�ম�ল ক�াবয় বীররসা�ক কাব�, 

�সখােন যু� �স� �াভািবক ভােবই একিট আলাদা মা�া �যাগ কেরেছ। ঘনরােমর 

ধম�ম�ল কােব� মানুেষর জীবনচচ�ার ধারায় অ��জ ��িণর মানুেষরা তােদর িনজ� জীিবকা 

বা বৃি� পিরত�াগ কের নতুন জীিবকা �হণ কেরেছ। তারা রাজার হেয় যু� যা�ায় অংশ 

িনেয়েছ – 

                       “ঘন বােজ �ঘার দামা     সািজল �সেনর মামা 

                                   খানসামা �খাসাল মামুদ।। 

                        �শখ সুয়া সািকবািক      �সয়দ মামুদ তািক 
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                                   তুরগী এরািগ পৃে� ধান। 

                        হাসান �সন িমঞা       অপর� বারভুঞা 

                                  মার িমঞা �মাগল পাঠান।। 

                        রণভূঞা ম�ভূঞা        মগধ মাগধ িময়া 

                                  এক ল� �সনা সে� ধায়। 

                        ধানুকী ব�ুকী ঢালী      রায়েবঁেশ ফিরকািল 

                                    রা�ত মা�ত সমুদায়।।”১৩৩ 

মেন �হায় তৎকালীন সমেয় যুে� �ডাম ��িণর মানুেষর �াধান� িছল অেনক �বিশ, �কননা 

যুে�র সব�াে� �ডাম �সন�রা থাকত। যু�যা�া �রণনায় ঘনরাম বিণক, �তিল, তাঁিত �ভৃিত 

জািতর কথাও বেলেছন – 

                        “যম সম �ডাম কামু     রামু চামু সামু িনমু 

                                  সািজল বিণক দামুর দাঁ।। 

                         বােজ রণজয় �ঢাল     ষািটশত সােজ �কাল 

                                 িবেভাল ভবানী �ভেব সােথ। 

                         উলিটপালিট হািট      বীরদােপ কােঁপ মািট 

                                 িতন �কাটী তীর ধনু হােত।। 

                       তাঁতী �তিল জােল মালী     �ষালশত সােজ ঢালী 

                                   বনমালী তামুলী সািমল। 

                        চূড়া চাঁদা চাঁপা ডাল      কালিচতা �বড়া কাল 

                                 ইি�জাল �কাটাল কুিটল।।”১৩৪  

 মধ�যুগীয় সমােজ জীবনচচ�ার ধারায় �ুিন�বৃি� িনবারেনর জন� �খেট খাওয়া 

স�দােয়র পিরচয় �পেয়িছ। ঘনরাম তারঁ ধম�ম�ল কােব� �খেট খাওয়া �িঁড় স�দােয়র 

পিরচয় িদেয়েছন, যারা িনেজেদর জীিবকা িহেসেব মদ �তরী ও �বচাও কােজর সে� যু�। 

তেব তারা �ধুমা� সুরা �তরী করাই নয় অন�ান� সমেয় তারা িদনমজুরী কের �ুিন�বৃি� 

িনবারণ কের থােক। ডম স�দােয়র �নশার রসদ �যাগান �দন এই �ঁিড় স�দায়, তা 

তােদর �নতা �ানীয় চির� িশবার কথায় জীব� �েপ ধরা পেড়েছ ঘনরােমর কােব�। 

িবিভ� স�দােয়র �লােকরা �িড় বািড়েত �য �কান সময় আ�মন করত সুরার জন�। 

জীবন সংরােম অ��জ জািত �ডােমেদর তােদর িনজ� জািতগত বৃি� �ছের তােদর অন� 

বৃি� �হন করেত �দখা িগেয়েছ। �ডাম জািতর কথােতই তা পির�ার হেয় জায় – 

                                  “বীর বেল বউেলা বচন বিল �ন। 



148 

 

                                   বল �দিখ সংসাের না ধির �কান �ণ।। 

                                   ঝুিড় �বিড় ঢুপিড় ধুচুিন কুলা ডালা। 

                                   বৃি� �বঁেচ বর� কিরব �পট পালা।। 

                                   িশ�া তার বেন চল পালাইয়া যাই। 

                                   �হন সুখ স�দ স�ান মুেখ ছাই।।”১৩৫  

পুরােনা বৃি�র কথা তারা �কানভােবই ভুলেত পােরিন। ঘনরােমর কােব� এই রােঢ়র 

অ��জ জািতর জীবন বৃি�র কথা �স� রেয়েছ – 

“বৃি� �বচা ব�বসা িব�ৃত �কন হেব। 

�সেনর স�ি� িবনা দানদার কেব।। 

পাসিরেল পূ��পাড়া পুকুেরর পাড়। 

কত হেব সুজন আেখর জািত রাঢ়।। 

মািটর পাথর ভাড় ভা�া কুঁেড়ঘর। 

তখন �তমন দশা এক লে��র।। 

কখন িচিনেত �তল তামাক তা�ুল। 

লেখ �কান না জােন নােথর আদ�মুল।।”১৩৬ 

তারা হতদির��, খুবই কে�র সিহত িদন অিতবািহত কেরেছ। তেব নতুন রাজ� ময়নায় 

এেস তারা ঘরবািড়, পরেনর কাপড়, খাদ� �পেয়েছ এবং �সই সে� �পেয়েছ রাজার 

আনুগত�। এখােন আমরা �দখেত পাই চুড়া যখন শাকার সে� যুে� িল� হেয়েছ তখন 

শাকা তােক তার পুরােনা বৃি�র কথা মেন কিরেয় িদেয়েছ। ঘনরাম তাঁর কােব� এই 

অংেশর বণ�না কেরেছন – 

“শাকা বেল সািজিল বেট চূড়া। 

মিরেল মরেম বড় �শাক পােব খুড়া।। 

পালাের পরাণ লেয় �ফলােয় �হতার। 

হােট হােট �বচ িগেয় পােনর পসার।। 

চূড়া বেল বুড়ািম কথায় িকবা ফল। 

আপিন পলাের যিদ পরাণ িবকল।। 

বৃি� বেট পূ��াপর পােনর ব�াপার।”১৩৭ 

রাঢ়বে� �চায়ার জািতর বসবাস িছল, তেব তারা জীিবকার স�ােন িবিভ� রাজার সে� 

িবিভ� রােজ� িগেয় বসবাস কেরেছ এবং িনেজেদর মেধ� যুে� িল� হেয়েছ। �চায়ার জািত 

স�েক� ঘ�াম তাঁর কােব� বেলেছন – 
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“তুঁ রাঁঢ় �চায়াড় �তােক সব ক�� খােট।”১৩৮ 

আবার ঘনরাম এ �সে� শাকার মুখ িদেয় বিলেয়েছন – 

“জািত রাঢ় আিম �র করম রাঢ় তুঁ। 

চূড়া বেল �চার �বটা �চেপ কস মুঁ।।”১৩৯ 

মধ�যুেগ ম�লকােব� �ধুমা� পু�েষরাই নয়, তােদর পা�া িদেয় িনেজরেদর মিহমা 

�কাশ কেরেছন নারীচিরে�রা। ধ���ল কােব� আমরা বীরা�না নারীচিরে�র পিরচয় 

�পেয়িছ। তারা সমের কতটা পার�ম তার স�ান িদেয়েছ ধম�ম�ল কাব�। কিল�া, কানাড়া, 

লখাই �ডামনী, ধুমসী – এেদর কৃিত� রাঢ় বাংলার নারী সমােজর কথা �রণ করায়, যারা 

িনেজর জীবন িবসজ�ন িদেয় �দশ র�ােথ� িনেজেদর জীবন িদেয়েছ। তেব পু�ষেদর মেতা 

তােদর �সন�বািহনীেত �যাগদান করেত হয়িন, নারী চিরে�রা সকেলই �দেশর জন�, 

িনেজেদর স অ�ান বাঁচােনার তািগেদ, সত� পালেন রণে�ে� হািজর হেয়েছন। ঘনরােমর 

কােব� কানড়া চির�েক আমরা িভ� �েপ �দখেত পাই, �স �ধুমা� একজন নারী নয়, 

একজন �ী নয়, �স বীরা�ণা নারী িহেসেব �িতি�ত হেয়েছ। স�ান র�ােথ�, �দেশর কথা 

িচ�া কেরই কানড়া যু�ে�ে� অবতীণ� হেয়েছ। ঘনরাম তারঁ কােব� িলেখেছন -- 

“মার মার হাঁিকেছ মামুদা মূঢ়মিত। 

হান হান হাঁেক রাণী কানড়া যুবতী।। 

হাতাহািত মিহম বািধল �চাটপাট। 

দাঁদােল দুহােত দাসী যুেড় এেলা কাট।। 

ঢাল মুেড় মিহেম মািতল মহারাণী। 

হান কাট ��াের হাঁকাির হানাহািন।। 

মালক মািরয়া কত মানুেষর মুড়। 

এক �চােট অমিন হাতীর হােন শঁড়।। 

ভূেম �লােট গজরাজ িসপাহী জা�ড়া। 

খাসা জিড় জরদ জড়ােয় জামােজাড়া।। 

দাঁেত ধের লাগাম দুহােত ধের খাঁড়া। 

�সনাগেণ হােন রাণী রেণ িদয়া তাড়া।। 

সাহেস স�ুেখ আিস বাধাল মিহম। 

ভ�ভূঁঞা ভূভুক ভবানী রণভীম।। 

হাঁেক হাঁেক ঝাঁেক ঝঁেক রােখ শর�িল। 

সমরিসি�নী রাণী িঝেক ঢাল চািল।। 
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সাি� �শল ঝকা কানড়া ফলা সােট। 

সামািলয়া সাহেস সমের �সনা কােট।।”১৪০ 

ঘনরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা পাই, �য �ধুমা� দাসীবৃি�র 

কােজই িনেজেক সীমাব� রােখনিন; িতিন দরকাের সুপরামশ� িদেয়েছন এবং �েয়াজেন 

�স যু�ে�ে� সািমল হেয়েছ। আসেল যুে�র রণেকৗশল তার ম�ায়, তাইেতা বীর পু�ষ 

চিরে�র পােশ �সও সমান ভােব উ�ল। ঘনরােমর কােব� ধুমসী দাসীর যু�ে�ে� তার 

কায�কলােপর পিরচয় �মেল –  

“দড়বিড় িববাদ বািধল হাতাহািত। 

ধূমসী স�ুেখ যুেঝ মা�াতার নািত।। 

হাতী �ঘাড়া সেন রেণ হােন ঠায় ঠায়। 

শর�িল আথািল পাথািল তািল খায়।। 

ধূমসী তামসী রেণ পেড় ধু�ুমার। 

হাতী �ঘাড়া িসফাই পিড়েছ একাকার।। 

এক চােপ �িষয়া চ�ল ঢাল চািল। 

ধূমসী স�ুেখ �যােঝ �ষাল শত ঢািল।।”১৪১ 

ধুমসী �যমন একজন নারী হেয়ও জীবন বৃ�ীয় সং�ােম অ�গণ� হেয়েছন, �তমিন 

সাহিসনী লখাই �ডামনীর মূিত� িঘের অ��জ সমােজর মানুষ তােদর বাঁচার আ�য় খঁুেজ 

�পেয়েছ। �ডামে�িণর মানুেষরা ময়নায় এেস তারা িনেজেদর নতুন জীবনচচ�ায় সািমল 

কের িনেয়েছ। কালু �ডােমর বীরে�র কথা �যমন �পেয়িছ, �তমিন �যাগ� �ী িহেসেব লখাই 

�ডামনী তার বীিরে�র পিরচয় িদেয় রাঢ়বে�র জীবনচচ�ার ধারায় িনেজর জীবন সং�ামেক 

�িতি�ত কেরেছ। মধ�যুগীয় ধম�ম�ল কােব� নারীচির� িচ�েন কিবরা িনেজেদর দ�তার 

পিরচয় িদেয়েছন। তারা �েত�েকই িনেজর মিহমায় মিহমাি�ত। মধ�যুেগর বাংলা 

সািহেত�র ইিতহােস নারী চিরে�র এমন িবকাশ ধম�ম�ল ব�তীত অন� �কান ম�ল কােব� 

ঘেটিন। 

মধ�যুেগ গেড় ওঠা ধম�েকি�ক বাংলা ম�লকােব�র ধারায় ধম�ম�লকােব� রাঢ় 

বাংলার িন�বৃ� ও উ�বৃ� সমাজ মানুেষর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার িবিভ� িদক িনেয় 

ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর ধম�ম�ল কাব� রচনায় �তী হেয়িছেলন। �সখােন উ�বৃ� মানুেষর 

সােথ সােথ আমরা রাঢ়বে�র িন�বৃ� ��িণর মানুেষর সং�ৃিত ও জীবনযা�ার �য পিরচয় 

�পেয়িছ তা �বশ অনুপম �েপ ধরা িদেয়েছ কােব�। ঘনরাম রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিত ও 

জীননচচ�ার �বিচ�� ধারােক িবিভ� িদক �থেক অে�ষণ কের মেনারম ভােব ফুিটেয় 
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তুেলেছন তারঁ কােব�। ধম�ভাবনােক সামেন �রেখ জ� �থেক মৃতু� পয�� �িতিট জািত, 

�িতিট মানুষ তােদর সং�ৃিত ও জীবনযা�ার মধ� িদেয় তােদর একি�ত হওয়ার �য়াসেক 

িদনেক িদন সমৃ� কেরেছ। ধম�ঠাকুরেক �ক� কের সমােজর উ�-নীচ �ভদােভদ ভুেল 

মানুষ তােদর সামািজক কম�যে�র মধ� িদেয় এক নতুন আন�যে�র সুচনা কেরেছ। 

ধম�েক সামেন �রেখ �ডাম, চ�াল, বাউরী, কম�কার ও অন�ান� স�দােয়র মানুেষর সমাজ, 

সং�ৃিত, জীবনযা�া, সামািজক অথ�ৈনিতক অব�ান আমােদর সামেন উেঠ আেস। সুতরাং 

ঘনরাম চ�বত�ীর ধম�ম�ল কাব� মূলত ধম�ঠাকুেরর মিহমা �চােরর উে�েশ� রিচত হয়িন, 

�সখােন অ�াদশ শতা�ীর সমকালীন সমেয়র সমাজ-সং�ৃিত, জীবনচচ�া, সমাজ ইিতহাসও 

�িতফিলত হেয়েছ। ঘনরাম চ�বত�ী তাঁর বা�ব অিভ�তার মধ� িদেয় অ�াদশ শতা�ীর 

রাঢ়বে�র সমাজ-স�ৃিত ও জীবনযা�ার �বিচে��র অে�ষণ কের তা কাব�মেধ� তুেল 

ধেরেছন।  
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৯১) তেদব, পৃ�া – ২৮। 

৯২) তেদব, পৃ�া – ২৯। 

৯৩) তেদব, পৃ�া – ৩২। 

৯৪) তেদব, পৃ�া – ১৩৩। 

৯৫) তেদব, পৃ�া – ১৩৩। 

৯৬) তেদব, পৃ�া – ১২২। 
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৯৭) তেদব, পৃ�া – ১৭০। 

৯৮) তেদব, পৃ�া – ১৮০। 

৯৯) তেদব, পৃ�া – ২০৪। 

১০০) তেদব, পৃ�া – ১৪৭। 

১০১) তেদব, পৃ�া – ২০৬। 

১০২) তেদব, পৃ�া – ৩১৪। 

১০৩) তেদব, পৃ�া – ২৬৪। 

১০৪) তেদব, পৃ�া – ২৬৬। 

১০৫) তেদব, পৃ�া – ১৫৫। 

১০৬) তেদব, পৃ�া – ১৫৫। 

১০৭) তেদব, পৃ�া – ১৩৬। 

১০৮) তেদব, পৃ�া – ৮৫।  

১০৯) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১০) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১১) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১২) তেদব, পৃ�া - ৮৬। 

১১৩) তেদব, পৃ�া - ২৬১। 

১১৪) তেদব, পৃ�া - ৩৫৩। 

১১৫) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৬) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৭) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৮) তেদব, পৃ�া - ৩৭৩। 

১১৯) তেদব, পৃ�া - ৫৭। 

১২০) তেদব, পৃ�া - ১৬৮। 

১২১) তেদব, পৃ�া - ৫২। 

১২২) তেদব, পৃ�া - ৫৩। 

১২৩) তেদব, পৃ�া - ৫৪। 

১২৪) তেদব, পৃ�া - ৩৫১। 

১২৫) তেদব, পৃ�া - ২২। 

১২৬) তেদব, পৃ�া - ৫৫। 
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১২৭) তেদব, পৃ�া - ৫৭। 

১২৮) তেদব, পৃ�া – ৫৮-৫৯। 

১২৯) তেদব, পৃ�া - ৪৯১। 

১৩০) তেদব, পৃ�া - ৪৯১। 

১৩১) তেদব, পৃ�া - ৪৯২। 

১৩২) তেদব, পৃ�া - ৫৫২। 

১৩৩) তেদব, পৃ�া - ৫৮৪। 

১৩৪) তেদব, পৃ�া - ৫৮৪। 

১৩৫) তেদব, পৃ�া - ৬১৮। 

১৩৬) তেদব, পৃ�া - ৬১৯। 

১৩৭) তেদব, পৃ�া – ৬২৪-৬২৫। 

১৩৮) তেদব, পৃ�া - ৬২৫। 

১৩৯) তেদব, পৃ�া - ৬২৫। 

১৪০) তেদব, পৃ�া – ৬৫৩-৬৫৪। 

১৪১) তেদব, পৃ�া - ৬৫৪। 


