
 
 

অধ ায় ১০ : ব নিশ  ও িম া  
 

দশেভেদ, কালেভেদ মানুেষর খাদ াভ াস পৃথক হয়। ািনকতা িবেশষত অ ল 

এবং ভৗেগািলক পিরেবশ ব ি র খাদ াভ ােসর াত  এেন দয়। খাদ াভ ােসর ে  

গা ী-স দােয়র ঐিতহ  এবং উ রািধকার পূণ হেয় ওেঠ। ধমেবাধ, িচতা, 

িব াস-সং ার, থা-আচার, ট াবু মানুেষর খাদ াভ ােসর িবেশষ  িনণয় কের। 

বাংলােদশ নদী-নালা-খাল-িবল ডাবা-পানার দশ। উবর মৃি কার দশ। ভূিম েপর 

বিচ  থাকেলও িন  জলাভূিম এবং উবর গাছ গাছািলেত ভরপুর জীবৈবিচ  

বাংলােদশেক পসী বাংলা কের তুেলেছ। নানা াকৃিতক স দ, শস  স দ, সবুজ 

শবিজ, ফল-মূেল পূণ আমােদর এই বাংলােদশ। আর পুকুর ডাবা নদী-নালায় টইট ুর 

িবপুল মৎস  স দ। 

 কিবক েণর কােব  মধ যুেগর ব নিশে র পূণ প কািশত। কােব  ঋতু 

ধান বাংলােদেশর ঋতুেত ঋতুেত র ন েমর বিচ  ধরা পেড়েছ। ভাজনপটু  

িশব ‘গেণেশর মাতা’ ক িনম িশম এবং ব েনর িতত রা া করেত বেলেছন। আবার 

শীেতর িদেন কতার রা া য রসনায় িবেশষ আ াদ িনেয় আেস িশব তা 

জািনেয়েছন। শীিলত া ণ  তাি ক পিরেবশ পিরম েল এমন িনরািমষ আেয়াজন 

াভািবক। শাক-সবিজ এবং মােছর াচুয এখােন অেনক। আিথক এবং সামািজক 

অব ােনর পাথক  ব েনর বিচ  এেন দয়। কালেকতুর মাতা িনদয়া এবং প ী 

ফু রা অপাংে য় াত  জন-জািতর িতিনিধ রমণী। অপরপে  লহনা, খু না বিণক 

রমণী। উভয় জািতর জীবন িচ, র ন, খাদ াভ াস এবং সাধভ েণর পাথক  

দিখেয়েছন কিবক ণ। বণনা একা ই বা ব। সামািজক চড়াই-উতরাইেক 

িনরাস ভােব প িদেয়েছন মুকু রাম। খাদ াভ ােসর ইে , াি , আিথক 

সীমাব তােক সামািজক অব ােনর মেধ  াভািবকভােব অেভ স কেরেছন চির িল। 

মুকু রােমর সৃি েত এে ে  কােনা অ াভািবক  নই। যথাথই মুকু  বা ববাদী 

কিব। 



 
 

 াচীনকাল থেকই বাঙািলরা খাওয়ার সময় ব েনর ম অনুসরণ কের 

খেত  কেরন। আজও এই রীিত কৃিষিভি ক ামসমােজর প ীেত প ীেত মেন 

চলা হয়। এিট হেলা বাংলােদেশর খাদ াভ ােসর িনজ  বিশ পূণ ম। থেম তেতা, 

তারপর ভাজা, ডাল, শাক-সবিজ, মাছ, মাংস এবং শেষ টক। আমােদর িজ ার 

াদেকারেকর গঠনও এমিন। াচীনকােল যখন িব ান এবং যুি র এমন উ িত িছল 

না, তখন লাকায়ত মানুষ ব ন হেণর ম এভােবই িনবাচন কেরেছন। চ ীম ল 

কােব ও থম সু া এবং শেষ অ ল িদেয় ব েনর ম স ূণ কেরেছন কিব। 

বাঙািলর ব ন এক বড় িব য়। ব ন িশ  িকনা, তা িনেয় অেনক িবতক 

থাকেত পাের, িক  সে হ নই ব ন িশ । িশ কলার অ ভু  মধ যুেগর ব েনর 

িবেশষ িনজ তা আেছ। সুদূর মধ যুেগর িনভৃত প ীেত প ীেত রমণীর স িশ কলা 

এক হািরেয় যাওয়া যুগ পিরেবশেক রণ করায়। একােলর হােটেলর র েন সরকম 

ৃশ -অ ৃশ , পালনীয় আচার-সং ার এবং রীিতনীিত পালেনর রওয়াজ নই। 

সকােল িছল। মধ যুেগর এক িবেশষ পিরেবেশ ঐিতহ  ও উ রািধকার লািলত 

বাঙািলর র নিশ । বাঙািলর ব ন মধ যুেগর িবিশ  লাকিশ , য িলর অেনক অংশ 

গেছ হািরেয়। ১৩২৯ ব াে  থম কািশত ‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  িগরীশচ  

বদা তীথ র নিশ েক খাদ িশ  বেল অিভিহত কেরেছন। লখক তাঁর ে র 

‘খাদ িশ ’ বে  িলেখেছন-  “পূবকােল বড় বড় ভােজ ব বহায নপুেণ া  ভািবত 

খাদ -িবেশষ ‘খাদ িশ ’ নােমই অিভিহত হইেত পাের, অতএব আমরা এই ণীর 

িশ েক ‘খাদ িশ ’ নােমই িনেদশ কিরলাম”। ১  

র নিশে  সমকােলর রীিত-নীিত এবং র নকােলর পালনীয় আচার সং ার 

িবেশষত িশ কলা- েকৗশেলর পিরচয় পাওয়া যায়। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর 

‘ াচীন িশ  পিরচয়’ ে  পাকিবদ ােক িশ কলার অ ভু  কেরেছন। লখক 

িলেখেছন----------  

“বাৎস ায়েনর কামসূে  এবং তাহার টীকায় এই িবদ া 

চতুঃষি কলার অন তম বিলয়া কিথত হইয়ােছ। িশে রই অংশ-

িবেশষ কলা নােম পিরিচত”। ২ 

 



 
 

সকােল িবদ ািশ ার অংশ িহসােব পাকিবদ ােক ধরা হত। মহাভারেতর ভীম 

সন পাচক িছেলন। িতিন িবিভ  ব ন ত করেত পারেতন। িবরাট পেব 

মহাভারতকার িলেখেছন- 

“উপ াস ািম রাজানং িবরাটিমিত ম মিতঃ ।। ১।। 

সূপনস  কিরষ ািম কুশেলাহি  মহানেস। 

কৃৎপূ ািণ যরস  ব নািন সুিশি ৈতঃ 

তানপ িভভিবষ ািম ীিতং সংজনয় হ  ”।৩  

অথাৎ- “আিম পাকগৃেহর কােয  িনপুণ আিছ বিলয়া িবরাট রাজার ডাল ও 

তিরতরকাির ভৃিত পাক কিরব এবং অন  য সকল সুিশি ত পাচেকরা উহার ব ন 

(িবরােটর জন ) ত কিরয়া থােক, আিম তাহািদগেক পরাভূত কিরব”। ৪ 

মধ যুেগর বাঙািল রমণীরা পাকিবদ ায় ে র পিরচয় রেখেছন। বাঙলার 

প ীেত প ীেত এমন রমণীর স ান মেল। চ ীম ল কােব র দবী দুগা, ফু রা, লহনা, 

খু না এমন রমণীরা সকেলই র ন কুশলী। এঁরা র ন কেম দ তার পিরচয় 

িদেয়েছন। মধ যুেগ র নিশ  এেদর িনজ  িশ  হেয় উেঠেছ। চ ীম ল কােব র 

পাতায় পাতায় এমন িশে র িব ৃত পিরচয় মেল। 

াচীন সং ৃ ত সািহত  থেক জানা যায়, সকােল র নিশ ীরা নানা কৗশেল 

খাদ ব  ত করেতন।এমনিক ভ ণকােল হীতােদর ‘আকািলক ব ’ অথাৎ অন  

ঋতুর ফল-শাক ভৃিত বেল ম হত। িগরীশচ  বদা তীথ তাঁর ‘ াচীন িশ  

পিরচয়’ ে  িলেখেছন-  

“সুতরাং ইহা হইেত িতভাত হয় য, ত ৎ ব র উপাদােনর সংেযাজন 

এবং িবে ষণ িবষেয় সকােলর িশ ীিদেগর যেথ  ান িছল। 

অেনক সংেযাজনয়া তথাকৃেত-  

িনকৃত  িনি ষ  চ তাদৃগজনাৎ।  

অমীকৃতাকািলক ব িব য়ং  

জনা ব ব নমভ বাহর  ।। 

 



 
 

সূপাকার- শাে  সুপি ত পাচকবেগর উ  ভািবত িবিচ  ভাজ ব  খাইয়া, 

বরযাি কগণ িনতা ই েম পিতত হইয়ািছেলন। কারণ- তাঁহারা পাচকিদেগর িশ - 

রহেস া াটেন অসামথ  বশতঃ িনরািমষ খাদ েক আিমষ বিলয়া বুিঝেয়িছেলন, প া ের 

আিমষ িলেক িনরািমষ মেন কিরয়ািছেলন”।৫ সকােল ‘লা ু ক’ বা লাড়ু ত হত। 

িনরািমষ ব ন তা বেট, আিমেষরও নানা ণীিবভােগর উে খ কেরেছন িগরীশচ  

বদা তীথ মহাশয় তারঁ ে । লখক সং ৃ ত সািহেত র দৃ া  িদেয় িলেখেছন-  

 

“আরািধ ষ ীন মৃগাজপি ৈজঃ  

পৈলমৃদু াদসুগি  – তমনং ।  

অশািকেলাৈকঃ কুতএব জিমতুং 

 ন ত ু  সংখ াতুমিপ  শক েত।।  ৫৫/৮৭ 

 

ইহার অথ- নানা কার মৎস  হিরণ ছাগ ও প ীর মাংেসর ারা সূ  সু াদ 

এবং সুগি  এত অিধক রকেমর ব ন ত করা হইয়ািছল য, লােক তাহা খাইয়া 

শষ করা ত দূেরর কথা, কহ তাহার সংখ া কিরেতও সমথ হয় নাই। এ েল মৎস -

মাংস পােকর বা ল  এবং পিরপাট  বণনায় কিবর গৗড়ীয়তা অেনকটা ফুিটয়া 

উিঠয়ােছ”।৬  

কিবক েণর কাব  র নিশে  টইট ুর। এত িবিচ  রকেমর ব েনর পিরচয় 

কিবর কােব  ধরা পেড়েছ য, মধ যুেগর ব নিশে র একিট পিরপূণ অবয়ব উেঠ 

আেস এবং তা পৃথক গেবষণার দাবী রােখ। মুকু রােমর কােব র আেখিটক খে  

অনায র নিশে র পিরচয় িবেশষভােব ল ণীয়। র েন এেসেছ সং ার ও সামািজক 

রীিত-নীিত। সাধারণ এবং গভবতী নারীর সাধভ েণর পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ। 

কােব  অনায ব াধ সমােজর িম া  ও র েনর তািলকা িন প-  

১) মিহেষর দই (পৃঃ ৩৯) ২)িমঠা ঘাল (পৃঃ ৩৯)  ৩)চালতার ঝাল (পৃঃ ৩৯)  

৪)ইিচ া-চালতা ও িগমার ব ন (পৃঃ ৩৯)   ৫) সাঁতেল পলতার  শাক র ন (পৃঃ 

৩৯)  ৬) পুঁই ডগা, থুিপ কচু এবং ফুলবিড় িদেয় মিরেচর ঝাল (পৃঃ ৩৯)  ৭) বিশ 

 



 
 

লবণ সংেযােগ নউল ও গািধকা পাড়া (পৃঃ ৪০)  ৮) বাড়া সংেযােগ হাঁস িডেমর 

বাড়া (পৃঃ ৪০)  ৯) িচঙিড়র বাড়া (পৃঃ ৪০) ১০) সজা র িশক পাড়া (পৃঃ ৪০)  ১১) 

মুলা- ব ন,িসম,িনম এবং ডমুর ফেলর িতত (পৃঃ ৪০)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ৭ 

 

উপিরউ  ব ন কান িবলাসব ল া  হােটল িকংবা একােলর রা ার ধাবায় 

পাওয়া যােব না। িকংবা পাওয়া যােব না, কান িবেলিত র ন িবষয়ক িশ  কলার 

বইেয়। একােলর একা বতী কসেমাপিলটন শহেরর াট িনবািসনী রমণীর রা ায় 

এরকম মধ যুগীয় াদ, ৃশ -অ ৃশ  বাধ, িচতা িকংবা র েনর রীিত ণালী খু ঁেজ 

পাওয়া যােব না।  

িনদয়া গভধারণ কেরেছন। র েন এেসেছ লাকাচার এবং সং ার। 

সাধভ েণর এই সং ার মুকু রােমর বা বতার এক পূণ িদক। িনদয়ার 

গভস ার কােলর ত ব ন এরকম- 

“িনধানী কিরয়া খই     তিথ মিহেষর দই 

কুিল কর া াণ হন বািস 

যিদ পাই িমঠা ঘাল     পাকা চািলতার ঝাল  

াণ পাই পাইেল আঁমিস।  

আমার সােধর সীমা     ইিচ া পলতা িগমা 

বাআিল ঘঁিটয়া কর পাক 

ঘন কািঠ ঘর ােল     সা িলেব কটু তেল 

িদেব তায় পলতার শাক। 

পুই ডিগ থুিপ কচু     ফুলবিড় িদেব কীছু 

িদেব তায় মিরেচর ঝাল 

হির ারি ত কাি      উদর পুিরয়া ভুি  

াণ পাই পাইেল পাকা তাল। 

লান িকছু িদেব বাড়া     নউল গািধকা পাড়া 

 



 
 

হাঁসিডে  িকছু তাল বড়া 

কীছু ভাজ বািলকড়া     িচ িড়র তাল বড়া 

সসা  করহ িশকপড়া। 

মুলােত বাতাকু িসম     তােহ িদআ রা  িনম 

আর দহ ড ু েরর ফল”।৮  

 

চ ীম ল কােব র নািয়কা ফু রা। িতিন অনায রমণী। তাঁর র ন িহ ু  

া ণ তে র আধাের গেড় ওেঠ িন। তাঁর খাদ  তািলকায় দািরে র ছাপ । 

ফু রার খাবার দাবার এবং র েনর তািলকা িন প- 

১) আমািন (পৃঃ ৪৫) ২) খুদ জাউ (পৃঃ ৪৫) ৩) লাউ মশােনা সুপ (পৃঃ ৪৫) ৪)আলু ও 

ওলপড়া(পৃঃ ৪৬)   ৫) কচু ঘ -কর া-আমড়ার ব ন (পৃঃ ৪৬)  ৬) দিধ (পৃঃ ৪৬)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া]৯  

 

আরণ ক অনায মানুেষর ব ন-সং ৃ িত ধরা পেড়েছ ফু রার র েন।কিবক ণ 

িলেখেছন- 

“বুিড় দুই িতন খায় আলু ওল পাড়া  

সাির কচু ঘে  িমশা কর া আমড়া”।১০ 

 

উপিরউ  দৃ া িলেত দখা যাে , িনদয়া সাধভ ণ কেরেছন িতত, ঝাল, 

ঝাল, নউল, গািধকা পাড়া এবং িশকেপাড়ার মাংস িদেয়। মধ যুেগ তখন আরণ ক 

ব ােধেদর র ন ততখািন পিরশীিলত হেয় ওেঠিন। উ বণীয় িহ ু  সং ৃ িতর সে  

িকছুে ে  পাথক  থেক গেছ। াত  াি ক অনায অিধবাসীেদর র ন, তােদর 

িব াস সং ার, রীিত-নীিত িতফিলত হেয়েছ কিবক েণর কােব । ফু রার তির 

ব েনর মেধ ও আরণ ক দির  মানুেষর উপল ব িথত বদনার শতিকয়া ফুিটেয় 

তুেলেছন মুকু রাম।  

 



 
 

কিবক ণ তাঁর কােব  আয র েনর পিরচয় িদেয়েছন। িহ ু-সং ৃ িত এবং 

া ণ তে র ধারক মানুষেদর পিরশীিলত িচর ছাপ পাওয়া যাে  আেখিটক খে র 

অ গত দবী দুগার র ন কলায়।এই ণীর র নেক S.C. Bose তাঁর ে  

‘culinary art’ বেলেছন। িতিন িলেখেছন-‘As fish is not acceptable to 

Doorga, neither cooked goat’s and sheep’s flesh, a separate kitchen is 

set apart for the purpose of cooking meat of sacrificed annimals. 

Brahmin women, as a rule, cook remarkably. Their long experience 

in the culinary art, their habitual cleanliness, their undivided 

attention to their duty, and above all, the religious awe with which 

they prepare food for the goddess, give quite a relish to every thing 

they make”.১১ ‘আেখিটক খে ’ দবী দুগার র েনর মেধ  আয সং ৃ িতর পিরচয় 

। কিবক েণর কােব  দবী দুগার ত ব ন িন প- 

১) িনম িশম ব েনর িতত (পৃঃ ২৬) ২) কুমড়া ব েনর কতা (পৃঃ ২৬) ৩) 

কাঁঠাল িবিচ, ফুলবিড়, সিরষার শাক এবং বাথুয়া শােকর র ন (পৃঃ ২৬) ৪) মুসুির সুপ 

(পৃঃ ২৬) ৫) কর ার ফুল ও ফুলবিড়র র ন (পৃঃ ২৬) ৬) ফুলবিড় ভাজা (পৃঃ ২৬) 

৭) ছালার ডাল (পৃঃ ২৬) ৮) কুমড়ার বিড় এবং কাঠাল িবিচ সহ ছালার ডাল (পৃঃ 

২৬) 

[উপিরউ  ব েনর পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ১২ 

S.C. Bose তাঁর ১৮৮১ ি াে  কািশত ে  দুগাপূজার র ন স েক 

উে খ কেরেছন- 

“In the house of the Brahmin, Khichree, rice, dhall, fish and 

vegetable curries, together with sweetmeats and sour milk, are given 

to the guests, chiefly in the day time during the three pooja days”.১৩   

দবী দুগার ব ন র েনর মেধ ও রি ত হেয়েছ কুলীন সং ৃ িত। কিবক ণ 

িলেখেছন-  

“আিজ গেণেশর মা রাি েব মার মত  

 



 
 

িনেম িশেম বাগ েন রাি আ িদেব িতত  

সুকুতা শীেতর কােল বড়ই মধুর  

কুমুড়া বাগ ন িদআ রাি েব চুর।  

নিটআ কাঁঠাল িবিচ সাির গাটা দশ  

ফুলবিড় িদহ তায় আর আদারস।  

কড়াই কিরয়া রা  সিরসার শাক  

কটু তেল বাথুআ কিরেব দৃড় পাক। 

রাি েব মুসুির সুপ িদআ টাবাজল  

খে  িমসাইয়া রা  কর ার ফল। 

ঘৃেত ভাজ া ফিলেব খে েত ফুলবিড়  

চাঙা চাঙা কিরয়া ভাজ া পল বিড়।  

রাি েব ছালার ডািল িদেব তিথ খ   

আলস  তিজয়া জাল িদেব দুই দ ।  

মােনর বসাির িদআ তায় কুমুড়ার বিড়  

ভািজয়া কাঠাল-িবিচ িদেব দুই কুিড়।  

ঘৃত জীরা সা লেন রাি েব পাল   

ঝাট ান কর গৗরী না কর িবল ।  

গাটা কাসি  তায় জািমেরর রস  

এেবলা আমার মত রা  ব ন দশ”।১৪  

া ণ  সং ৃ িতেত র েনর শৗচােশৗচ িবেবিচত হয়। িবেশষ পিরেবশ অনুসারী 

র েনর পিরচয় পাওয়া যাে  দবী দুগার র েনর মেধ । সমেয়াপেযাগী এমন ব ন 

হােটেলর কারখানা ঘের ত হয় না। মধ যুেগর র েনর পুরাতনী িবেশষ  একােলর 

ব েন পাওয়া যােব না। 

 চ ীম ল কােব র ‘বিণকখ ’-এ সকােলর অিভজাত স দােয়র মানুেষর 

সং ৃ িতর পিরচয় যথাযথভােব িচি ত কেরেছন মুকু রাম। বিণকখে র নািয়কা খু না। 

ধনপিত দে র দুই প ী- লহনা, খু না। দুই প ীই র ন পটু। লহনা-খু নার র েনর 

 



 
 

মধ  থেক সকােলর র নশালার িবিচ  বিচ  সমৃ  অিভ তা ফুিটেয় তুেলেছন 

কিবক ণ। খু না সাধু ধনপিত দ েক িনে া  ব ন িদেয় সানার থালায় খাবার 

পিরেবশন কেরেছন- 

[িনে া  ব েনর পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ১৫   

   ১) কুতা (পৃঃ ১১৯) ২) ঝাল (পৃঃ ১১৯) ৩) ঘ  (শােকর ব ন, পৃঃ ১১৯) ৪) িঘ 

সংেযােগ মীন মাংস এবং বিড় (পৃঃ ১১৯) ৫) ভাজা (পৃঃ ১১৯) ৬) অ ল (পৃঃ ১২০) ৭) 

কই ভাজা (পৃঃ ১১৯) ৮) িপঠা (পৃঃ ১২০)  

কাব  কািহনীর আর এক পরবতী পযােয় লহনা িন প ব ন ত কেরেছন-  

১) িচতেলর কাল (পৃঃ ১৫০) ২) কুমড়া-বিড়-আলু সংেযােগ ই মােছর ঝাল 

(পৃঃ ১৫০) ৩) ছালার সুপ (পৃঃ ১৫০) ৪) কই মােছর ভাজা (পৃঃ ১৫০) ৫) শকুল মীন 

রসাল (আম শােলর টক,পৃঃ ১৫০) ৬) িচ িড়র বড়া (পৃঃ ১৫০) ৭) কুমেড়া ভাজা (পৃঃ 

১৫০) ৮) ই মুড়ার ব ন (পৃঃ ১৫০)। 

[উপিরউ  ব েনর পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ১৬  

কােব র পরবতী অংেশ লহনার নানা র েনর পুনরায় উে খ কেরেছন 

কিবক ণ। লহনা য সব ব ন ত কেরেছন স িলর মেধ  লতা-পাতা এবং 

বনশােকর র নই ধান। কিবক ণ লহনার ব েনর পিরচয় িদেয়েছন 

িন িলিখতভােব-  

১) লতা,পাতা,বনশােকর র ন (িহ , িজরা, মিথ সহেযােগ, পৃঃ ২১৫) ২) শাল 

মােছর র ন (পৃঃ ২১৫) ৩) আমসী এবং আম সহেযােগ মুসুেরর সুপ (পৃঃ ২১৫) ৪) 

পাট,পাল ,নািলতা,পলতা শােকর র ন (পৃঃ ২১৫) ৫) ‘সাজ াতা-

পাজ াতা’,বনপুই,িহনচা,কলসী,‘ডািনকলা’,কড়া শােকর র ন (পৃঃ ২১৫) ৬) ‘মহির 

সালপ ধন া িখরপাই বত’ (পৃঃ ২১৫) ৭) ‘পুই পুনকা কাঁচরা’র র ন (পৃঃ ২১৫) ৮) 

নরম কাঁকুিড়র ডগা,লাউ ডগার ব ন র ন (পৃঃ ২১৫) ৯)করলার ব ন র ন (পৃঃ 

২১৫) ১০) ঘ  (পৃঃ ২১৫) ১১) নািলতার শােকর র ন (পৃঃ ২১৫) ১২) বাথুয়া শােকর 

র ন (পৃঃ ২১৫) ১৩) িচতেলর কাল (পৃঃ ২১৫) ১৪) ই মাছ,কুমেড়া,বিড় সংেযােগ 

 



 
 

আলুর ঝাল (পৃঃ ২১৫) ১৫) শাল মাছ িদেয় আেমর ঝাল (পৃঃ ২১৬) ১৬) পুঁিট মাছ 

ভাজা (পৃঃ ২১৬)। 

[উপিরউ  লাকিশে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ১৭  

সকােল র নশালায় েবেশর পূেব রমণীরা ান করেতন, ঘেট সবম লা 

পুেজা করেতন। এবং দবীেক নেবদ  উপহার িদেয় তেবই ব ন ত করেতন। 

অ ঃপুর রমণীরা শৗচােশৗচ িবচার কের র ন করেতন। কিবক ণ লহনার র ন 

সে  িলেখেছন- 

“পূজা সা  কির রামা িদল িবসজন  

র ন কিরেত হইল লহনার রা  

ঘৃেত জবজব রাে  নািলতার শাক  

কটু তেল বাথুয়া কিরল দৃঢ় পাক।  

খ  মুেগর সুপ উভের ডাবের  

আ াদন থালা খািন িদেলন উপের।  

কটু তেল রাে  রামা িচথেলর কাল  

িহেত কুমুড়া বিড় আলু িদআ ঝাল। 

রাি ল ছালার সুপ িদআ তিথ খ   

কটু তেল কই মৎস  ভােজ গ া দশ  

মুেঠ  িন িড়আ তিথ িদল আদারস  

বদির শকুল মীন রসাল মুসির  

পণ চাির ভােজ রামা সরল- সফরী  

কেথা িল তােল রামা িচ িড়র বড়া  

ছাট ছাট গাটা চাির ভািজল কুমুড়া”।১৮   

মধ যুেগ ব ন েপ শােকর িবেশষ  িছল। িবেশষত গভবতী খু না শাক এবং 

আমেশাল সহেযােগ ‘সাধভ ণ’ করেত চেয়েছন। লহনা নানা শাক সহেযােগ ব ন 

ত কেরেছন। ত কেরেছন ‘বদির শকুল’ অথাৎ কুল িদেয় শাল মােছর র ন। 

কিবক ণ িলেখেছন- 

 



 
 

“ঘৃেত জবজব রাে  নািলতার শাক  

কটু তেল বাথুআ কিরল দৃঢ় পাক।  

কটু তেল ভােজ রামা িচথেলর কাল  

রািহত কুমুড়া-বিড় আলু িদআ ঝাল।  

বদির শকুল মীন আে  মুসুির  

পন দুই ভােজ রামা সরল- সফরী। 

প াশ ব ন অ  কিরল র ন  

থালায় ওদন বাটী ভিরআ ব ন। 

সাধ খান খু না নারীজন”।।১৯ 

মধ যুেগর বাংলা সািহেত  নািয়কার র ন এক পূণ িবষয়। মধ যুেগর 

কােব র নািয়কারা র ন পটু। বিশরভাগ নািয়কাই শীিলত সমােজর অংশীদার। 

সামািজক রীিত-নীিত, সং ার, ান এবং শৗচােশৗচ িবচার র নকলার সাধারণ 

িনয়েমর অংশ।এ িলেক মান তা িদেতন অ ঃপুর রমণীরা। তােদর ব ন েতর 

মেধ  মধ যুেগর সময়, পিরেবশ এবং িচ-ি  তা কাশ পেয়েছ। বিণকখে র 

নািয়কা খু নার ব ন েতর তািলকা িন প-  

১) ব ন,কুমেড়া,কাঁচকলা,িজরা, মিথ সহেযােগ ার র ন(পৃ. ১৬০) ২) নেট 

শাক,িচংিড়,কাঁঠাল িবিচ,নিলতার শাক,বাথুয়া শাক এবং ফুলবিড় ভেজ িবেশষ র ন 

(পৃ. ১৬০) ৩) দুধ লাউ (পৃ. ১৬০) ৪) ই ু  রস এবং মুগ ডােলর ব ন (পৃ. ১৬০) ৫) 

মিরচ ঁড়া এবং আদা রস সংেযােগ ক মােছর ব ন (পৃ. ১৬০) ৬)কই মােছর 

ভাজা(পৃ. ১৬০) ৭) িচতেলর কাল (পৃ. ১৬০) ৮) মান বিড় মিরচ সহেযােগ কাতলা 

মােছর ঝাল (পৃ. ১৬০) ৯) িহিল া শােকর ব ন (পৃ. ১৬০) ১০) িচি ড়ার বড়া (পৃ. 

১৬০) ১১) আমেশাল (পৃ. ১৬০) ১২) তঁতুল সহেযােগ পাকাল মােছর ব ন (পৃ. ১৬০) 

১৩) িখরী (পৃ. ১৬০) ১৪) কলা-বড়া-মুগ-সাউিল সহেযােগ িখেরর পুিল (পৃ. ১৬০) ১৫) 

িপঠা (পৃ. ১৬০) 

[উপিরউ  ব েনর পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া] ২০  

 



 
 

খু না ামী ধনপিত দে র আেদশ েম দবী সবম লােক রণ কের 

র নশালায় ব ন ত করেছন। অনুচেররা উপকরণ জুিগেয় িদে ন। কিবক ণ 

িলেখেছন- 

“বাগ ন কুমুড়া কচা     কাঁচকলা তােহ মাচা 

বসাির িপঠািল ঘন কাি  

ঘৃেত স লন তিধ     িদআ িহ ু িজরা মিথ 

   ার র ন পিরপািট। 

ঘৃেত ভােজ পলাকিড়     নট া সােক ফুলবিড় 

িচ িড় কাঁঠালিবিচ িদআ 

ঘৃেত নিলতার সাক     কটু তেল বাথুয়া পাক 

    খে  পেল ফুলবিড় ভািজয়া। 

দু  লাউ িদআ খ      াল িদল দুই দ  

সাতঁলন ম িরর বােস 

মুগসুেপ ই ু রস     কই ভােজ গ া দশ 

    মিরচ ড় িদআ আদারেস। 

মুসুিরিমি ত মাষ     রাে  িদআ রসবাস 

    িহ  জীরা বােস সুবািসত 

ভাজ া িচতেলর কাল     কাতলা মােছর ঝাল 

           মান বিড় মিরচ ভূিষত। 

বাদািল িহিল া সাক     কািঠ িদআ ঘন পাক 

         সা লন কল কটু তেল 

কিরআ ক কহীন     আে েত শকুল মীন 

        খর লান িদআ ঘন কািঠ ”।২১  

বাঝা যায়, মধ যুেগ বাঙািলর র নিশ  উ তা শ কেরিছল। নানা ব ন ত 

কের খু না ামী ধনপিত দ েক সানার থালায় খেত িদেয়েছ। আর ধনপিতর আহার 

হেণরও পার য ফুিটেয় তুেলেছন কিবক ণ। আহায হেণরও িকছু রীিত আেছ। 

 



 
 

ব িত, সা কালীন পূজা, িশবেদবতা রণ, মুখ ধাওয়া, জগ াথ রণ, জলপান, 

অবেশেষ আহায সবন। ভাজেনর ি য়া এরকম-  

“ থেম সু া ঝাল ঘ  সাক সূপ 

মীন মাংস ভাজেন আপনা বােস ভূপ। 

ঘৃেত জব জব খায় মীন মাংস বিড় 

বাদ কর া ভাজা কই খায় িতন কুিড়। 

অ ল খাইআ িপলা জল ঘটী ঘটী 

দিধ খায় ফিন তার কের মটমটী”।২২ 

খু নার এমন ামীসুখ ায়ী হয় না। ধনপিত বােস, সুদূর িসংহেল। খু নার 

জীবেন ঘেট গেছ িবপযয়। কু িটকা, ব া  আঁধার তােক সমাজ ক  থেক িবচু ত 

কেরেছ। লহনার ষড়যে  িতিন অরেণ  পিরত , ছাগল ছিরেয়েছন। তার চির  এবং 

সতী  স েক সে হ কাশ করা হেয়েছ। অবেশেষ সে হ মুি  এবং অি  পরী ার 

মাধ েম চািরি ক িব তা মাণ করেত হেয়েছ খু নােক। িতিন াভািবক জীবেন 

িফের এেসেছন। পুনরায় র নশালায় েবশ কেরেছন খু না। খু না য সব ব ন 

ত কেরেছন স েলা িন প-  

১) িঘ সহেযােগ সাক-সুপ-ফুলবিড় ভেজ র ন (পৃ. ১৯০) ২) কই মােছর ভাজা 

(পৃ. ১৯০) ৩) মুেগর ডাল (পৃ. ১৯০) ৪) িচতেলর কাল (পৃ. ১৯০) ৫) ই মাছ,কুমড়া 

বিড় ও আলুর ঝাল (পৃ. ১৯০) ৬) আম- শােলর টক (পৃ. ১৯০) ৭) পুঁিট মাছ ভাজা 

(পৃ. ১৯০) ৮) িচ ড়ার বাড়া (পৃ. ১৯০) ৯) কুমড়া ভাজা (পৃ. ১৯০)। 

 [উপিরউ  ব েনর পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া]২৩  

দবী ভগবতীেক রণ কের খু না র নশালায় েবশ কেরেছন। র ন ণালী 

কােযর শৗচােশৗচ মেনেছন িতিন। দাসী দুবলা র ন উপকরণ যাগান িদে ন। 

কিবক ণ িলেখেছন-  

“সাক সুপ রাি আ ওলায় ফুলবিড় 

ঘৃত িদআ ভািজল উ ম পলাকিড়। 

কটু তেল কই মৎস  ভােজ পণ দশ 
 



 
 

মুঠ িন ািড়আ তােহ িদল আদার রস। 

খে  মুেগর সুেপ উভের ডাবের 

আ াদন থালখািন িদেলন উপের। 

কটু তেল ভােজ রামা িচথেলর কাল 

রািহত কুমুড়াবিড় আলু িদআ ঝাল 

বদির সকুল মীেন রসাল মুসুির 

পণ দুই ভােজ রামা সরল-সফরী। 

কথ লা তােল রামা িচ ড়ার বড়া। 

কিচ কিচ গাটা দশ ভািজল কুমুড়া”।।২৪ 

খু না ব ন পিরেবশন করেছন। ব েনর সুবািসত গে  সম  ঘর ভরপুর। 

কিবক ণ িলেখেছন-  

“ থেম সুকুতা ঝাল সুপ ঘ  সাক 

শংসা করএ সেভ র েনর পাক। 

ভাজা মীন ঝাল ঘ  মাংেসর ব ন 

গে  আেমািদত হইল সাধুর ভবন”।২৫ 

সই সুদূর মধ যুেগ অিতিথ ি য় বাঙািলর জীবনযা া, সং ৃ িত, আহায সং হ, 

ব ন ত এবং ভ েণর সে  িসংহেলর সং ৃ িতর পাথক  থেক গেছ। িসংহেল 

ভাত বাজাের িবেকাে , তমিন হােট িবেকাে  সুপ, ঘ , পুির, আলু বড়া, ার 

ঝাল, ীরপুিল, প িচিন, অমৃত ম া ভৃিত ব ন এবং িম া । দশকােলর ব বধান, 

কৃিত-পিরেবশ, রীিত-নীিত, শৗচােশৗেচর পাথক  ঘেট গেছ দুই িভ  জািতর 

সং ৃ িতর মেধ । দুই দেশর সং ৃ িতর আদান- দান থাকেলও এই পাথক  িবেশষভােব 

ল ণীয়। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ধনা  জগ াথ     বাজাের িবকায় ভাত 

কাথাহ না িন হন বাল 

ি স া িবকায় হােট     সুপ ঘ  পুির ঘেট 

আলু বড়া ার ঝাল”।২৬ 

 



 
 

আয-অনায র নৈশলী এবং নানা ব েনর পূণ িচ  ফুিটেয় তুেলেছন 

কিবক ণ। বিণকখে র নািয়কা খু না ধু ব ন তই কেরন না, তাঁর অিতিথ 

আপ ায়ন, ব ন পিরেবশন, ামী পিরচযা সবই মধ যুেগর র নিশে র শীিলত ঘরানায় 

দৃ া প উে েখর দািব রােখ।  

বাঙািলর আিতেথয়তা ঐিতহ গত। পানেসবন আিতেথয়তার এক অিবে দ  

অধ ায়। আহােরর পর পানেসবন মধ যুেগর এক িবিশ  রীিত। সং ৃ ত সািহেত ও 

তা ুল সবেনর পিরচয় আেছ। দময় ীর িববাহ ভােজর পিরচয় সে  িগরীশচ  

বদা তীথ তারঁ ে  উ ৃ িত সহেযােগ িলেখেছন-  

“মুেখিনধায় মুকং নলানুৈগ 

রেথৗ পণািলরেব  বৃি ক  । 

দমািপতা -মুখবাস- িনিমতং 

ভয়ািবৈলঃ ম-হািসতািখৈলঃ’’।২৭ 

লখক আরও িলেখেছন- “আমরা াচীন িশ  পিরচেয়  তে র 

আেলাচনার ারা কালে প কিরয়ািছ। অধুনা দময় ী িববাহেভােজর গৗড়ি য় অপূব 

সুপ  মৎস -মাংেসর এবং কৃি ম ফলমূেলর রসা া কিরয়া মেনামু কর তা ু ল চবেণর 

ারা মুখ ি র পর চলুন িব াম কির”।২৮   

তা ুল সবনেক মুখ ি ও বলা হয়। কিবক ণ িলেখেছন- 

“ ভাজন কিরআ সা  কল আচমন 

কপূর-তা ু েল কল মুেখর শাধন”।২৯ 

 সকােলর র ন, ব ন ত, আহার এবং পানেসবেনর পূণ পিরচয় িদেয়েছন 

কিবক ণ। ব ন িশে র একটা যুগ ধীের ধীের অবিসত হে । সকােলর ব ন 

একােল আর িঠক সভােব পাওয়া যােব না। একােল হােট-বাজাের হােটেলর ঘের 

ত ব েন সই শৗচােশৗচ এবং রীিত-নীিত-সং ার পালেনর দায়ব তাও নই। 

মধ যুেগর ব নিশ  একা ই মধ যুেগর কলািশ , তা লু ায়। েযােগ কুমার 

চে াপাধ ায় তাঁর “বে র অ ঃপুরিশ ” বে  িলেখেছন- “এখন ত হ বতনেভাগী 

“ঠাকুর” র েনর ভার া  হওয়ােত বা ালীর র নিশে র এই বিচ  ন ায় 

 



 
 

হইয়ােছ। র েন ব েনর সংখ া বৃি  হইয়ােছ বই কেম নাই, িক  তাহােত র নশালার 

িকছুমা  উ িত পিরলি ত হয় না, বরং সমিধক অবনিতই দিখেত পাওয়া যায়। 

গৃহে র আিথক সামেথ র তারতম  অনুসাের ব েনর সংখ ার বা ল  বা াস হইেত 

পাের, িক  সই সকল ব েন র ন- কৗশেলর পিরচয় পাওয়া যায় না”।৩০   

 

 

িম া  
 

মধ যুেগর বাঙািলর খাদ িশে র অন তম আকষণ িছল িম া  এবং িম া  

স িকত িশ । িমি  তিরর সময় িশ ীরা িচতা বজায় রােখন। পূজা পাবণ এবং 

মা িলক অনু ােন িমি র েয়াজন হয়। াকৃতজ স েদ পিরপূণ কৃিষিভি ক 

বাংলােদেশ খাদ  িশে র নানা বিচ  ল  করা যায়। ময়রা স দােয়র িশ ীরা িমি  

তির কেরন। অ ঃপুর রমণীরা তােদর িশ ান এবং সৗ েযর পিরচয় রেখেছন 

িমি  তিরেত। িশ েক ম া-িমঠাই িদেয় ভালােনা বাঙািল মােয়রা কেব থম আয়  

কেরিছল ক জােন? সম  ছড়ায় ছেল ভুলােনার জন  বাঙািল মােয়র েচ ার শষ 

নই। বাংলােদেশ ম া িমঠাই, িপেঠ-পুিল, লাড়ু, মুিড় মুড়িক, সে শ, খই, মায়া, 

তাল ড়, খজুর ড়, আখ ড়, িচিন, ীর এসব িমি  মধ যুেগর সািহেত র নানা ােন 

উি িখত হেয়েছ।  

মুকু  চ বতীর চ ীম ল কােব  মুড়িক, লাড়ু, িচিন, খই, মুিড় ভৃিত 

খাদ িশে র উে খ পৃথকভােব আেলাচনার দািব রােখ। সকােল ময়রা মুড়িক তির 

করেতন। িশব িভ া যা া কেরেছন। অভাব সংসাের কলহ িনেয় এেসেছ। হর 

পাবতীর কলহ সুিবিদত। তারা যন মেত র দাির  পীিড়ত গৃহে র িতিনিধ। খইেয়র 

সে  ড় িমিশেয় উনুেন িবেশষভােব লেড় চেড় ময়রা মুড়িক তির কেরন। িশব 

িভ ায় মুড়িক পেয়েছন। ময়রা িদেয়েছন মুড়িক। িভ ায় পেয়েছন খই। গেণশ 

কািতক দুই ভাই খই মুিড় িনেয় কলহ কেরন। কিবক ণ মুকু রাম চ বতী িলেখেছন- 

“ময়রা মুড়িক দই     সূ ধের দই খই 

    তামুিলেত দই আ পান 

      দিখয়া মুড়িক খই    দুঁেহ আইলা ধাওয়াধাই 

      ক ল বািড়ল দুই ভাই”।৩১ 



 
 

কালেকতুর খাদ তািলকায় িমি , িঘ নই। ফু রার মাংস িবি  হয় না। অভােব 

অনটেন সখীর বািড়েত গেছন িতিন। সখী সাধ মত সাহায  কেরেছন। ল ণীয়, 

সকােলর প ী বাংলায় অভাব িছল, িছল দাির , তবু এক উদার সহানুভূিত ও ীিতর 

পার িরকতা িতেবশীেদর মেধ  িছল। শাষণ িছল, িছল অত াচার, তা সে ও 

সখীেদর মেধ  িছল িনিবড় ভােলাবাসা, িছল অ েরর ব ন। সখী িশের তল িদেয় 

করবী বঁেধ িদেয়েছন। আর িদেয়েছন আঁচল ভের খই মুিড়- 

‘আঁচল ভিরআ সই িদল খই মুিড়’।৩২  

সকােল খই, মুিড় এবং িচড়া ভাজেতন সূ ধর বা ছুতােররা। জরাট নগর 

প েনর কােল এেসেছন সূ ধর বা ছুতােররা। তারা বসিত াপন কেরেছন। তারা িচড়া 

কুটেছন,মুিড় এবং খই ভাজেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

 

“ছুথার নগর মােঝ     িচড়া কুেট মুিড় ভােজ 

কহ কের িচ  িনমােণ”।৩৩ 

 

বাংলােদেশর খুব জনি য় িম া  লাড়ু। ছাট ছেলেমেয়েদর মায়া,লাড়ু িদেয় 

ভালােনার রীিত বাংলােদেশ ব কাল ধের চিলত। চ ীম ল কােব  লাড়ুর উে খ 

এেসেছ িন িলিখতভােব- 

১) লাড়ু (পৃ.১২৯) ২) লাড়ু (পৃ. ২০৮) ৩) লাড়ু (পৃ. ২৫৩)  

[উপিরিলিখত িম াে র পৃ াসংখ া িল তথ সূে  উি িখত  থেক নওয়া]৩৪  

 

সওদাগর ধনপিত দ  িসংহল রােজর রাজসভায় রাজেভট বা উপেঢৗকন প 

িনেয় গেছন কলসী ভের লাড়ু। লাড়ু িনেয় যাওয়ার এই রীিত মুকু রাম উে খ 

কেরেছন। কিবক ণ িলেখেছন- 

কাি  দশ লইল বাওন নািরকল 

ঘড়ায় ভিরয়া িচিন লাড়ু গ াজল।৩৫ 

ময়রা লাড়ু তির কেরন। এক জ  পের ধনপিত দে র পু  সওদাগর ম  

িসংহেল রেক রাজেভট েপ লাড়ু উপহার িদেয়েছন-  

‘সািল ত ুল গছ বাি      নানা ফল খাসা দিধ 

িচনী ফণী নাড়ু গ াজল’।৩৬ 

 



 
 

রাজেভট েপ সকােল য িচিন, গ াজল এবং লাড়ুর ব বহার িছল, তা 

সহেজই অনুেময়। কিবক ণ এর কােব  বার বার তা উি িখত হেয়েছ। কিবক ণ 

িলেখেছন- ‘ ঘড়ায় পুিরআ িচিন লাড়ু গ াজল’।৩৭  

বা িবকই সকােলর িবেশষ িবেশষ লাকিশ ী স দায় এবং বাংলার অ ঃপুর 

রমণীরা যথাথ িশ  গৗরেবর অিধকারী িছেলন। সকােল নবিববািহত জামাতােক এমন 

অ ঃপুর িশ ী রমণীরা কৃি ম খাদ  তির কের িবেশষভােব ঠিকেয় কৗতুক অনুভব 

করেতন। েযােগ কুমার চে াপাধ ায় ‘বে র অ ঃপুরিশ ’ বে  িলেখেছন- “ওই 

সকল কৃি ম খাদ  িনমােণ ব -রমণীর  িবেশষ দ তা ও িশ ােনর পিরচয় পাওয়া 

যায়। আমরা কানও স া  পুরমিহলার ারা ত শালার মুিড় দিখয়ািছ, সই মুিড় 

দিখেত এত াভািবক য হােত কিরয়াও তাহা কৃি ম বিলয়া বুিঝেত পারা যায় না। 

ছাট ছাট সালার টুকরােক এমিন কৗশল সহকাের কাটা হয়। এই সালার মুিড় 

িনমােণ সাধারণত তী ধার বঁিট ব তীত অন  কানও অ ই ব ব ত হয় না”।৩৮  

 

কিবক েণর কােব  িশউলী স দােয়র উে খ আেছ। িশউলী খজুর গােছর রস 

থেক ড় ত কেরন। জরাট নগের অন ান  স দােয়র মেতা িশউলীরা বসিত 

াপন কেরেছন। মুকু  চ বতী িলেখেছন-  

“িশউলী িনবেস পুের     খাজুর কািটআ িফের 

ড় কের িবিবধ িবধােন”।৩৯ 

 

মুকুে র কাব  নানা িশে  টইট ুর। ব ন, িম া  এবং খাদ িশ  তার মেধ  

অন তম। এসব িশে র মেধ  সকােলর িচ, জীবনেবাধ এবং সং ৃ িতর ছাপ 

িবেশষভােব ধরা পেড়েছ। কৗিশক দাশ  তাঁর ‘বাসনার সরা বাসা রসনা : মুকুে র 

অভয়াম ল’ বে  িলেখেছন – “আসেল কিবক ণ এখােন উপ াপন কেরেছন কৗম 

জনেগা ীর ভাজন তািলকা। সখােন বিচে র অভাব ও পিরমােণর িবপুলতা 

াভািবক”। ৩৯(ক) 

ী ীয় চতুদশ শতেক সংকিলত ‘ াকৃত- প ল’ ে  বাঙািলর খাদ তািলকার 

চমৎকার পিরচয় পাওয়া যাে  । কা া ( ী) রাঁধেছন-বাড়েছন, পুণ বান ( ামী) 

খাে ন। কমন সই রা া?------ ভাত, র ার পাত, গাওয়া িঘ,  ময়না মাছ, নিলতা 

শাক। াকৃত- প েলর কিব িলেখেছন------ 



 
 

“ওগগর ভ া / র অ প া। 

গািয়ক িঘ া/ দু  সজু া। 

মাইিল ম া/নািলচ গ া। 

িদ ই ক া / খাঅ পুণ ব া।”৪০ 

সই কানকােল, এক সর িঘ িদেয় কুিড়িট ম া বানােনার কথাও বলা আেছ াকৃত-

প েল------------------- 

‘ সর এ  জই পাঅই িঘ া 

ম া বীস পাকাইল িণ া।’৪১ 

ব ন য উৎকৃ  লখনীর উৎস হেত পাের রবী নাথ তা দিখেয়েছন। ব ি র  

ভাষার সে  িবিচ  সাদা রেঙর িম াে র সাদৃশ - বসাদৃশ েক তুলনীয় কেরেছন কিব। 

রবী নাথ তাঁর ‘ হািসনী’ কােব র ‘র ’ কিবতায় িলেখেছন------  

“ ীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবিড় 

তাহার অিধক সাদা তামার  ভাষার দাবিড়। ৪২ 

ঠাকুরবািড়েত বাঙািল রা ার ধারা িকছুটা বজায় িছল। িচ া দব তাঁর 

‘ঠাকুরবািড়র অ রমহল’ ে  িলেখেছন—“তাঁেদর বািড়েত রাজকার ব ন িছল—‘ডাল 

- মােছর ঝাল-অ ল, অ ল-মােছর ঝাল- ডাল। বা িবকই রা া এবং রা াঘর িনেয়, 

কতাবী ভাষায় র নত  ও র নিবদ া িনেয় িতিন (রবী নােথর াতুপু ী া) যত 

মাথা ঘািমেয়েছন, তত িচ া আর কানও মিহলা কেরেছন বেল মেন হয় না।” ৪৩  

শীিলত রবী নাথ কালেকতুর ভাজনেক াভািবক উদারতায় হণ করেত 

পােরন িন। কিব িলেখেছন- “কিবক ণচ ীেত ব ােধর য বণনা আেছ- স এক-এক 

ােস এক এক তাল িগলেছ, তার ভাজন উৎকট।” ৪৪  

 মুকু রােমর কিবতায় আবহমান কােলর ভাজনি য় বাঙািল নানা রখায় 

িচি ত। জীবনরস রিসকতা তাঁর খাদ  তািলকােত সহেজই মেল। গভীর আসি র সে  

তার কােব র নর-নারীরা জীবন িপপাসু হেয় উেঠেছ। ব ন এবং িম া  সই জীবনী 

শি র পিরচয় দয়। আর আ াদি য় বাঙািলর ব ন এবং র নেক অবল ন কের 



 
 

কিবর কিব  শি  বা েবর গভীের শকড় চািলত কের সৃি র রস স ান কেরেছ। 

রবী নােথর কথায়-  

“অতএব মাংসাশী াণীর লাভ এড়াইেত যিদ ই া থােক, তেব মাংসাশী হওয়া 

আবশ ক।” ৪৫ 
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